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Resumo 
 

Estudo de Fase I da Vacina Anticâncer Hasumi. Ismenia Osório Leite. Orientador: Manoel 

Odorico de Moraes Filho. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 

2004. 
 

A Vacina Hasumi (VH) é um imuno estimulante constituído por duas preparações 
obtidas de formas distintas, sendo um adjuvante e um pool de antígenos tumorais. O 
adjuvante é retirado de células de baço de bezerros e o antígeno, de diversas formas de tumor. 
A VH é um líquido incolor estéril, acondicionado em ampolas de vidro, no volume de 0,5mL, 
separadamente. O presente trabalho objetivou avaliar, através de um Estudo de Fase I, a 
segurança da VH, bem como a compreensão do seu mecanismo de ação. O ensaio clínico foi 
conduzido em 24 voluntários sadios nos quais a VH foi administrada por via subcutânea a 
cada 5 dias durante 2 meses, perfazendo um total de 12 administrações, sendo as 2 primeiras 
em regime de internamento hospitalar. Antes da primeira administração, todos os voluntários 
realizaram o prick teste, para avaliar a possibilidade de reação de hipersensibilidade, após o 
que, foram submetidos a avaliações clínica e laboratorial (hemograma completo, bioquímica, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, sorologia para hepatite B e C, HIV, FAN, fator 
reumatóide, C3, CD3, CD4, CD8, IgA, IgG, IgE, IgM, PSA, CEA, AFP, Beta HCG). O 
planejamento do experimento compreendeu também a repetição das avaliações após a 3a, 6a e 
a 12a doses e no pós-estudo, 30 dias após a última dose. Ao final do estudo não foram 
observados eventos adversos significantes. Portanto, na dose e no tempo de tratamento 
estabelecidos neste ensaio, a VH mostrou-se segura e não apresentou toxicidade. 
 
 
Palavras-chave: Imunoterapia, Imunoterapia ativa, Ensaios de seleção de medicamentos 
antitumorais  
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Abstract 
 

Phase I Trial of Hasumi Cancer Vaccine. Ismenia Osório Leite. Advisor: Manoel Odorico 

de Moraes Filho. Master’s Dissertation. Post-Graduate Program in Pharmacology. 

Department of  Physiology and Pharmacology, Federal University of Ceara, 2004. 

 

The Hasumi vaccine (VH) is an imune-stimulant mode by two preparations obtained 

from distinctive forms, it is an assisting in a pool of tumours antigens. The assisting is taken 

off from calf splens and the antigen, from different forms of tumor. The VH is a sterile 

uncoloured liquid, conditioned in 0,5mL glass ampoules, separately. The present research 

aimed to evaluate, throughout a Phase I study, the security of VH, as well as the 

comprehension of its action mechanism. The clinical experiment was conducted in 24 healthy 

volunteers in wich the VH was given subcutaneously every 5 days during 2 months, 

accomplishing an amount in wich the two first ones were given in the hospital. Before the 

first administration, all the voluteers did the Prick test, to evaluate the possibility of reacting 

to hipersensibility. After that they were submit to clinical and laboratorial evaluation 

(hemogram, biochemical, urine extract and parasitological excrements exams, sorology to B 

and C hepatitis, HIV, FAN, reumatoidic factor, C3, CD3, CD4, CD8, IgA, IgG, IgE, IgM, 

PSA, CEA, AFP and HCG-beta). The planning of the experiment also had the repetition of 

such exams after the 3th, 6th and the 12th doses, as well as in the after-study 30 days after the 

last dose. By hte and of the study, significant adverse events were not observed. Therefore, in 

the last dose and within the stabilished treatment period of this experiment, the VH was 

shown to be safe and with no toxity. 

 

Key words: Immunotherapy, Immunotherapy active, Anti-tumor medicaments test 
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INTRODUÇÃO 

 

1. O Câncer 

 

1.1. Estatísticas do Câncer no Brasil 
 

Nas últimas quatro décadas, o perfil de morbidade e mortalidade no Brasil vem 

mudando, com o aumento significativo das doenças crônico-degenerativas, sobretudo, o 

câncer. Assim, enquanto em 1980 os tumores malignos representavam 8,2% de todas as 

mortes, em 1990 subiram para 9,5% e em 2000 alcançaram 12,7%, colocando-se como a 

segunda causa de morte mais frequente no Brasil, precedido apenas pelas doenças 

cardiovasculares (Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2004). 

 
 

Figura 1: Distribuição proporcional das Principais Causas de Morte no Brasil, em 2000 

(INCA, 2004). 
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Em 2003, ocorreu no Brasil 402.190 casos novos e 126.960 óbitos por câncer. Para o 

sexo masculino, foram esperados 186.155 casos novos e 68.350 óbitos, enquanto que, para o 

sexo feminino, foram estimados 216.035 casos novos e 58.610 óbitos, como podemos 

observar na Tabela 1 (INCA, 2004). 

 

Estimativa dos Casos Novos Estimativa dos Óbitos Região  Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 
Centro-Oeste 13.130 13.555 26.685 3.910 3.225 7.135 
Nordeste 18.930 23.910 42.840 9.290 9.270 18.560 
Norte 4.205 4.745 8.950 2.300 2.080 4.380 
Sudeste 120.350 147.630 267.980 37.140 31.850 68.990 
Sul 29.540 26.195 55.735 15.710 12.185 27.895 
BRASIL 186.155 216.035 402.190 68.350 58.610 126.960 

 
Tabela 1: Estimativas do ano 2003 das taxas brutas de incidência e mortalidade por 100.000 

e de número de casos novos e de óbitos por câncer, em homens e mulheres, segundo a região 

do Brasil (INCA, 2004). 

http://www.inca.gov.br/estimativas/2003/index.asp?link=tbregioes_consolidado.asp&ID=1
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Estimou-se que o principal câncer a acometer a população brasileira foi o câncer de 

pele não melanoma (82.155 casos novos), seguido pelas neoplasias malignas da mama 

feminina (41.610 casos novos), próstata (35.240 casos novos), pulmão (22.085 casos novos) e 

estômago (20.640 casos novos) (INCA, 2004). 

 

Tabela 2: Estimativas do ano 2003 das taxas brutas de incidência e mortalidade por 100.000 

e de número de casos novos e de óbitos por câncer, em homens, segundo localização primária 

(INCA, 2004). 
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         As maiores taxas de incidência entre os homens (Tabela 2) foram devidas ao câncer de 

pele não melanona (44,84/100.000), próstata (40,49/100.000), pulmão (17,41/100.000), 

estômago (15,67/100.000), cólon e reto (10,96/100.000) enquanto que, nas mulheres (Tabela 

3), destacaram-se as neoplasias malignas da pele não melanoma (47,80/100.000), mama 

(46,35/100.000), colo do útero (18,32/100.000), cólon e reto (11,73/100.000) e estômago 

(7,81/100.000) (INCA, 2004). 
 
 

 

 

 

Tabela 3: Estimativas do ano 2003 das taxas brutas de incidência e mortalidade por 100.000 

e de número de casos novos e de óbitos por câncer, em mulheres, segundo localização 

primária (INCA, 2004). 
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Utilizando-se a série histórica disponível de taxas de mortalidade por câncer no 

Brasil, por topografia, estimou-se para o ano 2003 que o câncer de pulmão (13,00/100.000) 

foi a primeira causa de morte por câncer no sexo masculino (Figura 02), seguido do câncer 

de próstata (9,47/100.000), estômago (8,45/100.000), esôfago (4,97/100.000), cólon e reto 

(4,24/100.000). Estimou-se que o câncer da mama feminina (10,40/100.000) manter-se-ia 

como a primeira causa de morte em mulheres (Figura 03), seguido pelo câncer de pulmão 

(5,45/100.000), cólon e reto (4,73/100.000), colo do útero (4,58/100.000) e estômago 

(4,27/100.000) (INCA, 2004). 

 

 

Figura 2: Taxas brutas de mortalidade por 100.000 HOMENS para os tumores mais 

frequentes, Brasil, 1979 - 2000 e projeção 2003 (INCA, 2004). 
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Figura 3: Taxas brutas de mortalidade por 100.000 MULHERES para os tumores mais 

frequentes, Brasil, 1979 - 2000 e projeção 2003 (INCA, 2004). 

 

 
Uma célula normal pode sofrer alterações no DNA dos genes, ocorrendo a mutação 

genética. Essas mutações podem ocorrer ocasionalmente ou por indução a partir de agentes 

carcinogênicos. Esses agentes induzem as células com material genético alterado a receber 

instruções erradas para as suas atividades metabólicas e fisiológicas. As alterações podem 

ocorrer em genes especiais, denominados protooncogenes, que a princípio são inativos em 

células normais. Quando ativados, os protooncogenes transformam-se em oncogenes, 

responsáveis pela malignização (cancerização) das células normais. Essas células diferentes 

são denominadas cancerosas (INCA, 2004). 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado  (maligno)  de  células  que  invadem  os  tecidos  e órgãos, 

podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, 

estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de 

tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor 
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benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam 

vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de 

vida. Atualmente, o câncer se constitui na segunda causa de morte por doença no Brasil e, em 

1994, as neoplasias foram responsáveis por 10,86% dos 887.594 óbitos registrados, sendo 

que 53,81% dos óbitos por neoplasia ocorreram entre os homens e 46,05%, entre as mulheres. 

Atualmente, dispõe-se dos seguintes recursos para o tratamento do câncer: cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e imunoterapia, que podem ser usados de forma 

isolada ou combinada (INCA, 2004). 

 

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, 

estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos 

hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas são, na 

maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo 

de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, 

aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. De todos os 

casos, 80 a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais. Alguns deles são bem 

conhecidos: o cigarro pode causar câncer de pulmão, a exposição excessiva ao sol pode 

causar câncer de pele, e alguns vírus podem causar leucemia. Outros estão em estudo, tais 

como alguns componentes dos alimentos que ingerimos, e muitos são ainda completamente 

desconhecidos. O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam a sua 

susceptibilidade à transformação maligna. Isso, somado ao fato de as células das pessoas 

idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer, explica 

em parte o porquê de o câncer ser mais frequente nesses indivíduos. Os fatores de risco 

ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores atuam 

alterando a estrutura genética (DNA) das células. O surgimento do câncer depende da 

intensidade e duração da exposição das células aos agentes causadores de câncer. Por 

exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão é diretamente proporcional ao 

número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando (INCA, 

2004). 
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Portanto, os fatores de risco de câncer podem ser encontrados no meio ambiente ou 

podem ser herdados. A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio 

ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. Entende-se por 

ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias químicas e 

afins) o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) o ambiente social e cultural (estilo 

e hábitos de vida). As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os 

"hábitos" e o "estilo de vida" adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos de 

câncer. Dessa forma, poderemos ter tumores originados por mutações espontâneas que 

podem ser transmitidos para os descendentes, tornando-se portanto hereditários, e aqueles 

provocados por carcinógenos ambientais, que podem ser químicos (hidrocarbonetos 

policíclicos, nitrozaminas, aflotoxina B1, asbestos, etc.), radiações ionizantes (ultra-violeta, 

raios X, raios gama, etc),  vírus como, Epstein-Barr, hepatite B, papiloma vírus humano 

(HPV) etc e possivelmente, bactérias (Helicobacter pylori) (INCA, 2004). 

 
 

1.2 Carcinogênese e Progressão Tumoral  
 

 

O mecanismo da carcinogênese inicia-se quando o agente carcinogênico incide sobre 

uma célula normal induzindo alterações sobre a molécula de DNA. Esse fenômeno é 

denominado de mutação genética. As células cujo material genético foi alterado passam a 

receber instruções erradas para as suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes 

especiais, denominados oncogenes que quando ativados transcrevem proteínas com função 

regulatória positiva de eventos celulares ligados à estimulação do ciclo celular de duplicação 

e proliferação, e são responsáveis pela malignização das células normais (CORTNER & 

WOUDE, 1997). Os produtos de genes supressores de tumor são proteínas com função 

regulatória negativa de crescimento e sua perda de função também promove a carcinogênese 

(PERKINS & STERN, 1997). Essas células diferentes passam a ser denominadas de 

cancerosas (Figura 4).  
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Figura 4: Fluxograma mostrando a base molecular do desenvolvimento do câncer (COTRAN 

et al., 1994). 

 

 

Essas células cancerosas são, geralmente, menos especializadas nas suas funções do 

que as suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as 

normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. A invasão dos pulmões gera 

alterações respiratórias, a invasão do cérebro pode gerar dores de cabeça, convulsões, 

alterações da consciência etc  (COTRAN et al., 1994). 

 

 

O processo de carcinogênese, em geral ocorre lentamente, podendo levar vários anos 

para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa 

por vários estágios antes de chegar ao tumor. O primeiro deles é a iniciação que ocorre 
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quando as células sofrem o efeito dos agentes carcinógenos que provocam modificações em 

alguns de seus genes. Nesta fase as células se encontram, geneticamente alteradas, porém 

ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Encontram-se "preparadas", ou seja, 

"iniciadas" para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio 

(ABBAS et al., 2003a). 

 

 

No segundo estágio da carcinogênese, a promoção, as células geneticamente alteradas, 

ou seja, "iniciadas", sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados como 

oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e 

gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com 

o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas 

vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição 

excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação 

de células iniciadas em malignas (COTRAN et al., 1994). 

 

 

O terceiro e último estágio é a progressão, que se caracteriza pela multiplicação 

descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio o câncer já está instalado, 

evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas (COTRAN et al., 1994). 

 
 

As células alteradas passam então a se comportar de forma anormal. Multiplicam-se 

de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, 

invadindo-o. Geralmente, têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão 

e manterão as atividades de crescimento descontrolado. Adquirem também a capacidade de se 

desprender do tumor e de migrar. Invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar 

ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, através deles, disseminar-se, chegando a 

órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as metástases (Figura 5). 

Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases mais rápido e mais 

precocemente, outros o fazem bem lentamente ou até não o fazem (ABBAS et al., 2003a). 
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Figura 5: Cascata metastática.  

 

As metástases são decorrentes do desenvolvimento da malignidade que ocorre a nível 

celular e molecular através de vários passos independentes entre si. Mutações sequenciais de 

genes relacionados à proliferação celular e crescimento local podem acumular-se numa única 

célula, originando uma expressão de potencial tumoral ou metastático. Portanto, a metástase é 

resultante de um acúmulo de mutações determinadas pelos carcinógenos que, dessa forma, 

envolve uma série de eventos genéticos sequenciais, cada um aumentando a capacidade de 

um determinado clone celular de multiplicar-se e invadir tecidos vizinhos. As células 

malignas nesse estágio da progressão apresentam características peculiares com alterações 

morfofisiológicas, como mostra a Figura 6 (ROITT et al., 2003b). 
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Figura 6: Desenho esquemático de uma célula maligna mostrando as alterações 

morfofisiológicas decorrentes das mutações sucessivas do processo de progressão tumoral.  

 

 

As células que adquirem características acima descritas se multiplicam rapidamente, 

invadem os tecidos circunjacentes e os vasos neoformados e colonizam a distância formando 

as metástases. Os tumores primários formados por essas células são denominadas neoplasias 

malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada 

de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, 

raramente constituindo um risco de vida, como podemos observar na Figura 7 (COTRAN et 

al., 1994) 
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Figura 7: Comparação entre tumor benigno do miométrio (leiomioma) e tumor maligno de 

origem semelhante (leiomiossarcoma) (COTRAN et al., 1994). 
 

 

A proliferação da massa tumoral maligna é desprovida de propósito, agride o 

organismo hospedeiro e é virtualmente autônoma e ocorre às expensas das reservas 

metabólicas e nutricionais do hospedeiro. Hoje está claro que a autonomia tumoral é relativa: 

ela depende da vasculatura, nutrição e estímulos endócrinos e parácrinos do hospedeiro 

(ROITT et al., 2003b). 

 
 

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. 

Existem diversos tipos de câncer de pele porque a pele é formada de mais de um tipo de 

célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado 

carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é chamado 

de sarcoma (ROITT et al., 2003b). 
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2. Imunologia do Câncer 

 

No organismo existem mecanismos de defesa naturais que o protegem das agressões 

impostas por diferentes agentes que entram em contato com suas diferentes estruturas. Ao 

longo da vida, são produzidas células alteradas, mas esses mecanismos de defesa possibilitam 

a interrupção desse processo, com sua eliminação subsequente. A integridade do sistema 

imunológico, a capacidade de reparo do DNA danificado por agentes cancerígenos e a ação 

de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação de substâncias cancerígenas 

introduzidas no corpo são exemplos de mecanismos de defesa. Esses mecanismos, próprios 

do organismo, são na maioria das vezes geneticamente pré-determinados, e variam de um 

indivíduo para outro. Esse fato explica a existência de vários casos de câncer numa mesma 

família, bem como o porquê de nem todo fumante desenvolver câncer de pulmão (ROITT et 

al., 2003a).  

 

 

Sem dúvida, o sistema imunológico desempenha um importante papel nesse 

mecanismo de defesa. Ele é constituído por um sistema de células distribuídas em uma rede 

complexa de órgãos, como o fígado, o baço, os gânglios linfáticos, o timo e a medula óssea, e 

circulando na corrente sanguínea. (Figura 8). Esses órgãos são denominados órgãos linfóides 

e estão relacionados com o crescimento, o desenvolvimento e a distribuição das células 

especializadas na defesa do corpo contra os ataques de "invasores estranhos". Dentre essas 

células, os linfócitos desempenham um papel muito importante nas atividades do sistema 

imune, relacionadas às defesas no processo de carcinogênese (ROITT et al., 2003a).  
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Figura 8: Órgãos linfóides 
 

 

Há mais de cem anos, William Coley observou que a regressão tumoral poderia ser 

induzida pela estimulação do sistema imune por toxinas bacterianas (BROWNING & 

DALGLEISH, 1996). Na década de 50, foi demonstrado pela primeira vez a capacidade do 

sistema imune em rejeitar as células tumorais, usando-se para tal tumores induzidos 

quimicamente, transplantados em camundongos singênicos, como pode ser observado na  

Figura 9 (FOLEY, 1953; PRHEN & MAIN, 1957).  
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Figura 9: Células tumorais rejeitadas após o reinplante em animais previamente inoculados. 

Por volta de 1960, surgiu a teoria da “vigilância imunológica” do câncer, segundo a 

qual as células do sistema imune estariam continuamente “patrulhando” o organismo e 

eliminando as células em processo de transformação maligna (BURNET, 1970). Esse 

conceito de vigilância imunológica foi proposto pela primeira vez por Paul Ehrlich em 1909, 

tendo sido reformulado posteriormente por MacFarlane Burnet e Lewis Thomas 

(HERBERMAN, 1995).  

Tem sido observado na prática, entretanto, que a reação imunológica do hospedeiro 

frente ao desenvolvimento das neoplasias permite detectar tumores do tipo imunogênico e 

não imunogênico. Tumores imunogênicos são aqueles cujas células expressam determinantes 

que podem ser reconhecidos como estranhos pelo sistema imune, e contra os quais pode ser 
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montada uma resposta efetiva. Esses determinantes são moléculas expressas na célula 

tumoral sendo denominados antígenos tumorais. Os tumores não imunogênicos, são aqueles 

em que o sistema imune não reconhece a existência das células tumorais (PREHN, 1973; 

ABBAS et al., 2003a; VILLE et al., 1996). A transformação maligna, por outro lado, pode 

ser acompanhada por alterações fenotípicas, incluindo a perda de componentes antigênicos na 

superfície celular, em um mecanismo conhecido como “escape tumoral” (ROITT et al., 

2003b; VENEGAS & FLECK, 1992). 

A função do sistema imune no controle do desenvolvimento tumoral e progressão 

metastática é feita principalmente pela imunidade celular, com os linfócitos T, células 

exterminadoras naturais ou natural killer (NK), e macrófagos (ROITT et al., 2003b; 

ABBAS et al., 2003a; HERBERMAN, 1995; VILLE et al., 1996). Uma observação 

histológica comum que sugere a imunogenicidade de alguns tumores é a presença de 

infiltrados de células mononucleares compostos de linfócitos T, NK e macrófagos ao redor da 

massa tumoral (PRHEN, 1977). O prognóstico de certos tipos de tumores, dessa maneira, 

encontra-se favoravelmente associado à identificação histológica, no sítio tumoral, de um 

abundante infiltrado de células imunes (OLIVER & NOURI, 1992; HERBERMAN, 1995; 

ABBAS et al., 2003a).  

A imunidade tumoral mediada pelas células T tem início com a apresentação de 

antígenos às células T auxiliares (Ta), CD4+. Essa apresentação dá-se através de células 

especializadas denominadas células apresentadoras de antígenos (CAA), os quais devem 

encontrar-se associados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe II 

(MHC II). As células CAA geralmente são macrófagos, podendo ainda ser uma outra célula 

desde que expresse MHC II. As moléculas MHC classe I e II são glicoproteínas integrais de 

membrana. Para que assim sejam apresentadas, as moléculas antigênicas são fagocitadas ou 

endocitadas pelas CAA e degradadas em pequenos peptídeos nos lisossomos. Os fragmentos 

peptídicos são então seletivamente associados a moléculas MHC classe II e o complexo 

transportado para a superfície celular. As células Ta podem também ser ativadas por células 

tumorais. Melanomas humanos frequentemente expressam moléculas MHC II (RESTIFO & 

WANG, 1996). As células CAA produzem ainda citocinas envolvidas na ativação dos 
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linfócitos, principalmente a interleucina (IL-1) que vai ativar a célula Ta estimulada por 

antígenos. A IL-1 ativa ainda as células NK e os macrófagos, induzindo neste último a 

produção de fator de necrose tumoral (TNF). Após a estimulação pela IL-1, as células Ta 

tanto expressam receptores para IL-2, como começam a produzir a própria IL-2, efetuando 

uma ação autócrina (ROITT et al., 2003a; ABBAS et al., 2003b; HERBERMAN, 1995). A 

IL-2 é a principal citocina secretada pela célula Ta, sendo um importante fator estimulador de 

crescimento para linfócitos e macrófagos (FORNI & FOA, 1996). As células Ta ativadas 

secretam ainda outras citocinas, como o TNF, interferon (IFN-γ) entre outros que, junto com 

a IL-2, vão atuar nas populações celulares envolvidas na imunidade celular, como os 

linfócitos T citotóxicos (Tc), macrófagos e células NK, além dos linfócitos B. Inicia-se assim 

uma cascata de fenômenos humorais e celulares que resultará na imunidade antitumoral 

(ROITT et al., 2003b; ABBAS et al., 2003b). As citocinas liberadas pelas células Ta podem 

ainda induzir inflamação e necrose hemorrágica. Em algumas circunstâncias, as células Ta 

secretam citocinas capazes de recrutar efetores não específicos diretamente para o sítio de 

crescimento tumoral. As células Ta ativadas contra antígenos tumorais podem ser ainda 

diretamente citotóxicas contra as células tumorais como, por exemplo, liberando linfotoxinas 

(RESTIFO & WANG, 1996).  

As células Tc (CD8+), por sua vez, reconhecem os antígenos tumorais, quando os 

mesmos estão em associação com moléculas do MHC classe I (ROITT et al., 2003b; HART, 

& SAINI, 1992; ABBAS et al., 2003a). A ligação do complexo antígeno tumoral/molécula 

MHC I com os receptores nas células Tc dá início a uma sinalização intracelular para o 

núcleo do linfócito, estimulando a expressão de suas funções efetoras que, no caso, é destruir 

a célula tumoral alvo (VILLE et al., 1996). A resposta das células Tc pode consistir em 

proliferação, aumento da regulação de moléculas de superfície, ativação da maquinaria lítica 

e/ou secreção de citocinas como IL-2, IFN-γ , fator estimulante de granulócitos e macrófagos 

(GM-CSF) e TNF-α (RESTIFO & WANG, 1996; BARTH et al., 1991). Para a célula Tc 

tornar-se completamente ativada, ela deve receber estímulos adicionais, provenientes da 

ligação de citocinas aos seus receptores de superfície, citocinas essas secretadas pelas células 

Ta (VILLE et al., 1996). Após uma ativação bem sucedida, a célula Tc divide-se em vários 

clones filhos, todos com especificidade antigênica idêntica. Estes clones vão estar aptos a 
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efetuar a função de vigilância imunológica, reconhecendo e destruindo as células 

potencialmente malignas, as quais expressam peptídeos derivados de proteínas celulares 

mutantes em associação a moléculas MHC I (ABBAS et al., 2003a; VILLE et al., 1996). É 

interessante notar que o TNF e IFN-γ secretados pelas células Ta podem aumentar a 

expressão da molécula do MHC I em células alvo e, consequentemente, a lise das mesmas 

pelos linfócitos Tc (ABBAS et al., 2003a). A interação entre as célula Tc e as células 

tumorais, entretanto, depende ainda de uma interação entre a integrina LFA-1, expressa nos 

linfócitos, e a molécula de adesão intercelular (ICAM-1), expressa na célula alvo tumoral 

(GREGORY et al., 1988; HART & SAINI, 1992; HART, 1996), e cuja expressão é 

estimulada por TNF, IL-1, IFN- ou IL-6. Essa ligação entre LFA-1 e ICAM-1 estabiliza o 

conjugado citolítico entre linfócitos Tc e a célula tumoral. A perda da expressão de ICAM-1 

parece permitir às células tumorais circulantes evitar o estabelecimento de conjugados 

citolíticos estáveis, podendo significar a evasão da destruição pelos linfócitos Tc (HART & 

SAINI, 1992; HART, 1996).  

Uma outra linha de defesa na imunidade tumoral são as células natural killer. As 

células NK foram descobertas há cerca de 20 anos atrás, constituindo uma população de 

linfócitos não-B, não-T, que têm a capacidade de lisar as células tumorais (VILLE et al., 

1996). Elas parecem ser particularmente importantes no controle da disseminação 

hematogênica dos tumores, prevenindo a formação de metástases (HANNA & FIDLER, 

1980; HANNA, 1982; LIOTTA, 1986; HERBERMAN, 1995). As células NK são 

estimuladas por citocinas derivadas das células Ta ativadas (principalmente a IL-2), 

diferenciando-se assim em células exterminadoras ativadas por linfocinas (LAK). Além de 

IL-2, as células NK podem ser ativadas por outras citocinas como IL-2, TNF, IL-12 e IFN (α, 

β, γ). A IL-2 tem dois tipos de efeitos nas células NK: a estimulação da proliferação e o 

aumento da citotoxicidade. Após estimuladas as células NK secretam TNF e IFN-γ, 

especialmente em resposta à IL-2 e IL-12. Elas usam o mesmo mecanismo lítico das células 

Tc, isto é, por exocitose de grânulos (como proteínas, citotoxinas, esterases, serinas e 

proteoglicanos), indução da fragmentação do DNA da célula alvo e apoptose (ABBAS et al., 

2003a; ABBAS et al., 2003b; HERBERMAN, 1995). As NK, no entanto, não expressam 

receptores para antígenos, efetuando sua ação lítica em uma maneira não específica e não 
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restrita ao MHC (ABBAS et al., 2003a). Sua função na imunidade anti-tumoral, contudo, vai 

depender da estimulação concorrente das células T e macrófagos que produzem as citocinas 

necessárias para o seu estímulo. As células NK parecem ainda ser direcionadas para células 

cobertas de anticorpos, uma vez que expressam receptores que ligam o anticorpo ao 

complemento e às células de defesa (Fc) de baixa afinidade para moléculas IgG, constituindo 

assim, o principal mediador na citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC). 

(HERBERMAN, 1995). A estabilização de conjugados citolíticos entre as células tumorais e 

as células NK é dependente, entretanto, da interação entre a molécula LFA-1 expressa nas 

células NK e a molécula ICAM-1 expressa nas células tumorais (HART, 1996). Embora a 

vigilância imunológica seja função das células T antígeno-específicas, algumas evidências 

sugerem que, se essa vigilância não funcionar, as células que irão fazer frente na linha de 

defesa podem ser as NK (HERBERMAN & HOLDEN, 1978; VILLE et al., 1996), 

especialmente contra células que expressam antígenos virais (ABBAS et al., 2003a). Um 

estudo recente sugere que a atividade das células NK encontra-se deprimida em alguns 

pacientes com câncer, com algumas evidências de que uma baixa atividade das células NK 

esteja associada a um mau prognóstico (HERBERMAN, 1995).  

A terceira linha de defesa na imunidadae celular seriam os macrófagos associados a 

tumores (TAM), que representam o maior componente do infiltrado linforeticular de vários 

tumores humanos. Em adição à apresentação de antígenos, os macrófagos possuem, eles 

mesmos, uma capacidade citotóxica tumoral mas, apenas quando ativados por citocinas 

secretadas por células Ta, como IFN-γ. (ABBAS et al., 2003a; MANTOVANI et al., 1992; 

KLEIN & MANTOVANI, 1993; VILLE et al., 1996). As propriedades tumoricidas dos 

macrófagos têm sido demonstradas extensivamente in vitro. Os mecanismos de destruição 

celular incluem a liberação de TNF, IL-1, radicais livres, proteases e óxido nítrico. As 

citocinas liberadas pelos macrófagos, por sua vez, vão recrutar células imunes secundárias 

para o sítio tumoral, de maneira a amplificar os efeitos tumoricidas não-específicos. Os 

macrófagos podem, também, destruir células tumorais sensibilizadas por anticorpos, atuando 

como efetor não específico da via de ADCC. Os TAM portanto, parecem ter uma função 

central nas vias de ambas as imunidades antitumorais, a específica, através da ativação inicial 
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de células CD4+ e a não-específica, através de suas propriedades tumoricidas e de sua função 

de secreção de citocinas. (VILLE et al., 1996).  

Um outro tipo de resposta, que não a celular, é a resposta imune humoral. Embora a 

imunidade celular seja a mais importante resposta anti-tumoral, os hospedeiros que portam 

um tumor produzem anticorpos contra antígenos tumorais. O potencial de destruição das 

células tumorais mediado por anticorpos tem sido largamente demonstrado in vitro e é 

atribuído à ativação do complemento, ou à ADCC, tendo como efetores macrófagos ou 

células NK (LLOYD,1991; ABBAS et al., 2003a; VILLE et al., 1996). A função real in vivo 

para esse mecanismo de destruição dependente de imunoglobulina permanece desconhecida, 

não existindo evidências para uma função protetora contra o desenvolvimento e progressão 

tumoral (ABBAS et al., 2003a). 

Cabe aos linfócitos a atividade de atacar as células do corpo infectadas por vírus 

oncogênicos (capazes de causar câncer) ou as células em transformação maligna, bem como 

de secretar substâncias chamadas de linfocinas. As linfocinas regulam o crescimento e o 

amadurecimento de outras células e do próprio sistema imune. Acredita-se que distúrbios em 

sua produção ou em suas estruturas sejam causas de doenças, principalmente do câncer. Sem 

dúvida, a compreensão dos exatos mecanismos de ação do sistema imunológico muito 

contribuirá para a elucidação de diversos pontos importantes para o entendimento da 

carcinogênese e, portanto, para novas estratégias de tratamento e de prevenção do câncer. 

(ABBAS et al., 2003a). 

3. Imunologia Tumoral: Um Alvo para Novas Abordagens Terapêuticas Contra o 

Câncer 

Durante todos os estágios do desenvolvimento tumoral, principalmente na circulação 

sanguínea, quando migram para colonizar em órgãos alvo, as células tumorais interagem em 

maior ou menor escala, com células de defesas do organismo. A imunidade adaptativa, 

induzida por antígenos tumorais, é semelhante aquela evocada contra transplantes, 



  23  

dependente do reconhecimento de antígenos glicoprotéicos de membrana por linfócitos T 

(VILLE et al., 1996). 

 

4. Imunoterapia 

A imunoterapia é o tratamento baseado em substâncias que estimulam o sistema 

imunológico do paciente, levando a destruição de células tumorais diretamente pelas células 

de defesa do organismo e pela produção de anticorpos específicos. Os tipos mais comuns de 

imunoterapia são a base de vacinas, interferons ou interleucinas. Portanto, a imunoterapia 

poderá ser definida como o uso de agentes ou abordagens que alteram a relação entre o tumor 

e o hospedeiro pela modificação da resposta biológica do hospedeiro às células do tumor com 

o efeito terapêutico resultante (BEVERLEY et al., 2000).  

 

A imunoterapia pode dividir-se em duas abordagens: ativa e passiva. A imunoterapia 

ativa consiste na aplicação de agentes hospedeiros com origem no tumor que são concebidos 

para criar uma resposta imunitária capaz de retardar ou eliminar o crescimento tumoral. Pode 

ser específica se a imunização for efetuada com células do tumor ou extratos de células 

tumorais simples ou em vacinas, ou não específica quando existe uma tentativa de melhorar a 

imunidade total através do uso de adjuvantes como os extratos bacterianos como o Bacilo 

Calmette Guérin (BCG). A imunoterapia passiva pode ser definida como a administração ou 

transferência de reagentes imunológicos previamente sensibilizados, que contêm anticorpos 

sensíveis, ou células imunitárias de reação ao hospedeiro com origem no tumor, provocando 

direta ou indiretamente, respostas antitumorais (ROSEMBERG, 2000). 

 

5.  Imunoadjuvantes 
 

 
Os imunoadjuvantes são substâncias que aumentam a atividade do sistema 

imunológico do hospedeiro em resposta a antígenos externos ou antígenos associados a 

tumores. Alguns desses adjuvantes são constituídos por microorganismos intactos, como o 

BCG, Corynebacterium parvum e o Picibanil. Outros são derivados da parede celular de 

bactérias, como o esqueleto da parede celular do BCG (CWS) e o resíduo do extrato 

metanólico do BCG (MER-BCG), polissacarídeos como as glicanas, ou componentes 
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sintéticos purificados como o muramil dipeptídeo (MDP), trealose dimicolonato (TDM), 

endotoxinas e endotoxinas modificadas (lipídio A). Estas substâncias estimulam no 

hospedeiro uma resposta imunológica humoral e/ou celular não específica. Um outro grupo 

de imunoadjuvantes exerce o seu mecanismo de ação através da reconstituição ou restauração 

da capacidade imunológica do hospedeiro, como o extrato de timo (timosina) e o hormônio 

sintético (timopoietina). Eles aumentam o número de células T pelo fornecimento de uma 

proteína reconhecida por linfócito T (KLH), ou potencializam a resposta imune por 

mecanismos ainda não esclarecidos, os haptenos dinitrofenil (DNP), e trintrofenil (TNP) 

(SALGALLER, 2000).  

 

Todas essas respostas são consideradas inespecíficas, uma vez que não envolvem 

diretamente antígenos ou células T específicas de tumores que reconheçam antígenos 

tumorais ou antígenos associados a tumores, ou mesmo células B que produzem anticorpos 

dirigidos para o epítopo de antígenos tumorais. O seu efeito é, portanto, mediado por 

citocinas e linfocinas que amplificam a resposta imume pela estimulação de macrófagos, 

células NK e células T (VOGEL, 1998).  

 

São também incluídas como imunoadjuvantes, citocinas (IFN, IL-2, IL-4, IL-7 e IL-

12), fatores de crescimento hematopoiético, como GM-CSF e o fator estimulante de colônias 

de granulócitos (G-CSF), que funcionam como imunomoduladores em condições fisiológicas 

normais, mas que quando administradas em doses farmacológicas têm efeito antitumoral. 

Essas substâncias quando administradas isoladamente ou na forma de vacinas tumorais, são 

capazes de dotar o hospedeiro de uma resposta imune previamente inexistente, ou ampliar 

uma pequena resposta já estabelecida, substituindo fatores co-estimulatórios ou sinalizadores 

ausentes ou diminuídos nas células tumorais ou no sistema imunológico do hospedeiro. O 

levamisol, um composto sintético com atividade anti-helmíntica, também pode ser incluído 

neste grupo. Embora o seu exato mecanismo de ação ainda não tenha sido estabelecido, esse 

composto apresenta uma série de efeitos imunomodulatórios incluindo a estimulação da 

fagocitose dos macrófagos, a quimiotaxia dos monócitos e atividade proliferativa das células 

T induzida por IL-2 (KWAK & LONGO, 1996). 
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6. Vacinas Anticâncer 

 

A idéia de inibir o crescimento de um tumor estimulando o sistema imune não é 

recente. Na verdade, a mais de um século, os pesquisadores acreditam que é possível criar 

uma vacina contra o câncer, seja ela específica ou não. Por essa razão, o termo “vacina 

anticâncer” tem sido utilizado de forma indiscriminada para designar qualquer imunofármaco 

capaz de estimular o sistema imune para combater células neoplásicas (MOINGEON, 2001). 

A primeira tentativa de estimular a resposta imune para combater o câncer foi usando um 

extrato de bactérias (COLEY, 1893), sendo depois substituído por BCG, este último sendo 

extensivamente utilizado até hoje como terapia imunoadjuvante contra o câncer (MORALES 

et al., 1976; LIPTON et al., 1991; ZORN et al., 1997). Citocinas estimulatórias também 

foram usadas contra muitos tipos de câncer, mas apesar de alguns resultados positivos, em 

particular no melanoma e câncer renal, já foi comprovado que a sua utilização no tratamento 

é limitada pela sua forte toxicidade sistêmica (MARINCOLA et al., 1995). A transferência 

passiva de células citotóxicas (linfócitos infiltrados, células NK) foi subsequentemente 

testada em humanos com algum progresso (ROSENBERG et al., 1991). Entretanto, esse 

processo rapidamente também demonstrou algumas limitações, como a ineficiência da 

maioria dos linfócitos não terem a capacidade de se dirigirem especificamente para o tumor, 

provavelmente pela ausência de algumas moléculas de adesão nas células tumorais, o que 

dificultaria a infiltração dos linfócitos. Nos últimos anos, novas observações no campo da 

biologia molecular e da própria imunologia tumoral, tem aumentado o interesse em 

desenvolver a imunoterapia anticâncer. Uma outra alternativa para a imunoterapia anticâncer 

foi a utilização de anticorpos monoclonais direcionados para antígenos tumorais. Esse método 

obteve bons resultados clínicos e hoje podem ser encontrados na clínica alguns exemplos bem 

sucedidos dessa terapia como o anticorpo 17-1A para o tratamento do câncer coloretal 

metastático, o anti-CD20 para linfoma de células B e o mais conhecido, o anti-Her 2 para o 

câncer de mama metastático. (SCOTT & WELT, 1997). Atualmente, um grande número de 

vacinas anticâncer está sendo testada em animais e em seres humanos visando o 

aperfeiçoamento das vacinas contra o câncer.  
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Em teoria, as vacinas anticâncer deveriam ser terapias ausentes de toxicidade, 

capazes de induzir uma resposta específica tanto contra o tumor primário, como contra a 

metástase. Adiciona-se a esse raciocínio, que uma poderosa imunização deve ser estabelecida 

pela memória imunológica, impedindo a recorrência do tumor. A natureza da resposta imune 

que se estabelece após a imunização com esses antígenos de superfície ainda não está claro, 

mas já é consenso de que uma boa vacina anticâncer deve induzir uma ampla resposta imune. 

Isso dificulta a especificidade do processo, o que pode acarretar em efeitos colaterais ainda 

não controláveis. Por essa razão, vacinas que utilizam anticorpos específicos, seja por 

imunização ativa ou passiva, contra os antígenos de superfície podem ser extremamente úteis 

como uma terapia de maior especificidade, e ainda induzem um processo efetor de ADCC. 

Em uma outra análise, a indução de uma forte resposta imune celular parece também exercer 

um papel relevante. Linfócitos T citotóxicos ativados apresentam uma forte atividade lítica 

contra células tumorais se forem bem redirecionados, e parece ser o método mais eficaz para 

uma resposta terapêutica (YEE et al., 1997). 

 

Mas a descoberta de maior impacto na terapia anticâncer foram os Antígenos 

Associados ao Tumor (AAT), uma coleção de peptídeos ou glicopeptídeos de superfície de 

membrana que podem ser usados para fins de imunização ativa. (VAN DER EYNDE & 

BRICHARD, 1995; ROSEMBERG, 1997; GILBOA, 1999; OFFRINGA et al., 2000). As 

últimas pesquisas vêem apontando o reconhecimento dos AAT como os candidatos de maior 

importância e eficácia para uma imunização eficiente e duradoura contra o câncer. Alguns 

AAT já estão bem caracterizados, como o P1A, gp100, Mart1, TRP1, TRP2, p53, entre outros 

(RESTIFO & WANG, 1996). 

 

Os AAT podem ser encontrados em células neoplásicas e em células normais do 

organismo. Embora essa descoberta seja um tanto frustrante  em experimentos com animais, 

esses peptídeos são utilizados para imunização de forma pura, ou como adjuvantes, ou até 

mesmo apresentado pelo DNA recombinante de plasmídio ou de vírus.  Neste último existe 

um interesse especial, pois pode infectar uma célula apresentadora de antígeno e induzí-la a 

apresentar este antígeno em associação com o MHC de classe I e gerar uma forte resposta 

citotóxica via linfócito T (RESTIFO & WANG, 1996). Outra grande barreira que pode ser 
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ultrapassada com a imunização dos AAT é a quebra da tolerância imunológica induzida pelas 

células tumorais. Muitos dos antígenos de superfície dos tumores também são antígenos de 

superfície de células normais do organismo. Por esse motivo, os linfócitos que percorrem a 

periferia sofrem um processo de tolerância contra esses antígenos, ou seja, eles se encontram 

anérgicos. Esse é um dos maiores problemas a ser enfrentado pelos imunologistas do câncer 

quando utilizam os AAT como componentes de vacinas (STERN et al.,2000). 

 

Alguns experimentos em animais permitiram demonstrar que essas vacinas podem 

até derrubar a barreira da tolerância, mas podem induzir também sinais inaceitáveis de 

autoimunidade (NAFTZGER et al., 1996). Contudo, ainda existe muita polêmica em relação 

aos modelos animais usados para esses experimentos. Isso porque os animais e as linhagens 

tumorais utilizados nesses experimentos não representam a história natural da doença. Uma 

consequência desse fato é a provável ausência de resultados positivos em testes pré-clínicos 

com vacinas direcionadas para a terapia em seres humanos. Para atender a necessidade de 

possibilitar a terapêutica das diferentes linhagens tumorais, vários tipos de vacina foram 

desenvolvidas (Tabela 5) (WOLCHOK & LIVINGSTON, 2001). 

 

- Vacinas de células alogênicas: Existem dois tipos de vacinas produzidas com 

células neoplásicas, as alogênicas e as autólogas. As vacinas de células alogênicas têm a 

vantagem de conter um potencial antigênico muito maior, além da simplicidade para o seu 

preparo. Entretanto, apesar da alta antigenicidade, esse tipo de vacina apresenta uma baixa 

imunogenicidade, o que dificulta um potente estímulo imunológico contra o tumor 

(PARDOLL, 1998).  

 

 As células alogênicas vem sendo estudadas por muitos grupos de pesquisadores. 

Existem evidências bem documentadas de que esse tipo de vacina pode induzir uma resposta 

imune humoral contra muitos antígenos, principalmente de melanoma, incluindo 

gangliosídios e antígenos de diferenciação do melanoma (HSUEH, 1998; TAKAHASHI et 

al., 1999). Os comerciais CancerVax® e Melacina® são os dois principais exemplos de 

vacinas de células autólogas que existem no mercado com uma eficácia garantida. Estudos de 

Fase III desenvolvidos no Instituto do Câncer John Wayne nos Estados Unidos da América 
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indicam que essas vacinas são de maior interesse na prevenção contra a recorrência do tumor 

após o tratamento inicial. Uma das imunoterapias que são derivadas das vacinas de células 

alogênicas é o uso de antígenos oriundos de linhagens de células tumorais, que são 

subsequentemente mantidos em cultura para manutenção. As imunizações recorrentes desses 

antígenos mostraram uma alta indução da ativação de células T contra antígenos do tumor. 

Todavia, é necessário um estudo randomizado para saber o real benefício clínico dessa 

técnica (REYNOLDS et al., 1998). 

 

- Vacinas de células autólogas: Vacinas de células autólogas possuem a grande 

vantagem de conter apenas os antígenos relevantes para o paciente portador do tumor. Com 

essa filosofia, cada paciente terá uma vacina específica para o tratamento do próprio câncer. 

A maioria das vacinas é preparada associada a um hapteno: o dinitrofluorobenzeno. Uma de 

suas maiores desvantagens é o tempo necessário para criar uma vacina específica para cada 

paciente e, além disso, a baixa imunogenicidade dos antígenos expressos no tumor. Uma 

intrigante descoberta sobre as vacinas de células autólogas é a sua habilidade de induzir 

inflamação nos locais metastáticos distantes da área de imunização (BERD et al., 2003). 

Ainda existem muitas críticas em relação a esse tipo de vacina, principalmente quanto ao seu 

potencial em aumentar a sobrevida de pacientes com recorrência do tumor. Isso indica uma 

maior necessidade de estudos clínicos randomizados (SIVANANDHAM et al., 2000).  

 

A introdução de genes que codificam citocinas ou quimiocinas nas células autólogas 

tem sido explorada com a intenção de aumentar a potência da resposta imune. Experimentos 

de Dranoff e colaboradores (1999) sugeriam que o GM-CSF tinha a habilidade de aumentar a 

atividade antitumoral em modelo de melanoma B16 em camundongos. Nesse sentido, 

pesquisas clínicas em fase inicial com vacinas de células autólogas que expressam o gene 

codificador do GM-CSF tem mostrado que a vacina pode induzir uma resposta inflamatória 

localizada, bem como na região de lesão metastática distante do tumor primário (SOIFFER et 

al., 1998; ELLEM et al., 1997; DRANOFF et al., 1999). Apesar das respostas clínicas 

apontarem para o sucesso dessa terapia, a interpretação dos resultados estatísticos fica 

comprometida pelo baixo número de pacientes onde a vacina foi testada. Mais experimentos 
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são necessários para esclarecer o verdadeiro impacto que essas vacinas podem exercer na 

terapêutica. 

 

- Vacinas gangliosídicas: As vacinas preparadas com antígenos caracterizados e 

purificados possuem várias vantagens em relação às outras preparações. Os antígenos 

possuem alta imunogenicidade e induzem especificidade na resposta imune. Podemos, 

inclusive, escolher o tipo de resposta imune desejada baseado na natureza do antígeno ou do 

adjuvante em questão. Vários modelos pré-clínicos e testes clínicos suportam o fato dessas 

vacinas, quando usados como tratamento adjuvante, induzirem a formação de anticorpos que 

por ADCC eliminam células tumorais de micrometástases (WOLCHOK & LIVINGSTON, 

2001). Os alvos para as vacinas que induzem anticorpos devem ser as moléculas de 

membrana das células tumorais, onde o complexo antígeno-anticorpo se liga a um receptor Fc 

nas células fagocitárias, facilitando os mecanismos efetores de opsonização. Por esse motivo, 

um dos alvos moleculares mais utilizados na imunoterapêutica anticâncer são os 

gangliosídios, antígenos expressos na superfície dos tumores, especialmente os de melanoma 

((HELLING et al., 1995; CHAPMAN et al., 2000). 

 

Gangliosídios são estruturas ácidas de glicolipídios que possuem em sua estrutura 

uma cadeia de ceramida hidrofóbica e uma porção glicosídica constituída de açúcares neutro 

e siálico. São extremamente abundantes na superfície de células do melanoma e, por 

conseguinte, é uma das maiores fontes de vacinas contra esse tipo de tumor. Os antígenos 

mais conhecidos são o GM3 e o GD3. Mas ainda podemos citar o GD2, GM2 (este o mais 

imunogênico gangliosídeo e alvo de várias pesquisas), e o O-acetil GD3 expressos em grande 

abundância (ZHANG et al., 1997). Testes iniciais com vacinas de gangliosídios mostraram 

uma forte relação entre a presença de anticorpos anti-GM2 em soro de pacientes imunizados e 

sobrevida aumentada desses pacientes. Apresentando estágio III de melanoma, 122 pacientes 

sofreram uma cirurgia para a retirada do tumor, mas o risco de recorrência era ainda muito 

grande. Então, foi realizado um estudo randomizado onde uma parte dos pacientes foi 

imunizada com GM2 associado ao BCG, e outra parte foi imunizada apenas com BCG. O 

resultado foi uma resposta anti-GM2 humoral com presença de imunoglobulina M (IgM) 

específica em 85% dos pacientes tratados, com uma pequena margem de sobrevida 
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significante para os pacientes tratados com GM2/BCG (LIVINGSTON et al., 1994). Esse 

experimento foi a primeira evidência de que os anticorpos anti-gangliosídios poderiam trazer 

benefícios clínicos para pacientes com melanoma. As novas formulações para vacinas 

contendo GM2, chamadas de GMK, apresentam um conjugado (keyhole limpet 

haemocyanin), e uma associação com o adjuvante QS21. Com essa formulação, 

aproximadamente 100% dos pacientes apresentam anticorpos anti-GM2. Além desses 

resultados, a vacina GMK tem sido testada em estudos de fase III randomizado e os 

resultados indicam um pequeno aumento de 15% na sobrevida dos pacientes que são 

vacinados com o gangliosídio (HELLING et al., 1995; CHAPMAN et al., 2000).  

 

O GM2 constitui apenas uma pequena minoria de um grande grupo de gangliosídios 

presente na superfície de células do melanoma, entretanto é uma das moléculas mais 

importantes para o tumor. Por esse motivo, menos de 20% das células do melanoma podem 

ser lisadas pelo sistema complemento e anticorpos monoclonais contra o GM2. 

Consequentemente, anticorpos adicionais têm que ser induzidos contra outros gangliosídios 

da superfície das células neoplásicas para se chegar a um resultado clínico favorável. 

Ragupathi e colaboradores, 2000, demonstraram que anticorpos anti-GD2 e GD3 podem ser 

induzido na maioria dos pacientes após sua imunização associado quando conjugado ao 

keyhole limpet haemocyanin. Outra maneira seria o uso de anticorpos monoclonais anti-

idiotípicos que mimetizem os gangliosídios. Essa prática pode ser útil para quebrar a 

tolerância e induzir células T a se ativarem e induzir a síntese da classe G de anticorpos 

(FOON et al., 2000). 

 

- Vacinas de peptídeos: Os avanços nos últimos 15 anos na Biologia Molecular e na 

Imunologia nos permitiram conhecer com mais detalhes os mecanismos efetores das células 

T. Em especial, os peptídeos de superfície da membrana plasmática tem sido intensamente 

estudados e identificados por serem pequenas proteínas endógenas que se ligam ao MHC de 

classe I para apresentação ao linfócito T CD8+ e, portanto, terem um alto potencial 

antigênico. Um dos primeiros peptídeos caracterizado foi o derivado da tirosinase, uma 

enzima envolvida na biosíntese de melanina. Outros antígenos que mostraram mediar o 

reconhecimento das células neoplásicas pelas células T são: gp100, proteína-2 relacionada a 
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tirosinase (TRP-2), Melan-A/MART-1, Her2 neu, Muc, Syalyl Tn, KSA, MAGE, BAGE, 

GAGE, entre muitos outros, todos candidatos em potencial a serem usados como vacinas 

anticâncer (MOINGEON, 2000). A Tabela 04 mostra os principais peptídeos caracterizados e 

o seu tumor de origem.  

 

Já existem vários testes clínicos sendo realizados com estes antígenos. Alguns deles, 

como o gp100 são usados em uma forma alterada quimicamente para intensificar a ligação do 

peptídeo à molécula de MHC de classe I e dessa forma intensificar a resposta imune contra o 

agressor. Os efeitos da estimulação da resposta imune celular aos peptídeos podem ser 

constatados quando, por exemplo, isolamos células T periféricas de pacientes com câncer e 

estimulamos estas mesmas células T in vitro pelo menos durante 7 dias na presença do 

peptídeo antes de serem inseridas no paciente a fim de destruir o tumor. Essa técnica de 

estimulação in vivo de células T vem sendo utilizado com sucesso como tratamento adjuvante 

de muitos tumores. Por alguma razão desconhecida, a estimulação in vivo  dessas  mesmas 

células  T  não  produz  o  mesmo efeito para combater o tumor quanto a estimulação in vitro 

(LEE et al., 1999). Na maioria dos experimentos, os peptídeos são administrados com o 

adjuvante incompleto de Freund (JAGER et al., 1996; ROSENBERG et al., 1998; 

MARCHAND et al., 1999). Os adjuvantes são necessários pelo fato dos peptídeos terem 

baixo poder imunogênico, e para quebrar a barreira da tolerância imunológica imposta pelo 

próprio tumor. Muitos dos adjuvantes usados em associação com peptídeos são extremamente 

tóxicos para seres humanos. Outros adjuvantes, como os sais de alumínio, adjuvante 

incompleto de Freund, QS-21 ou GM-CSF, são de interesse particular, pois podem induzir o 

recrutamento de células dendríticas ao local de imunização. Acredita-se que cada peptídeo 

pode induzir uma resposta diferente quando associada com um determinado adjuvante. Com 

esse intuito, Schaed e colaboradores, 2000, verificaram que a resposta imune foi mais intensa 

quando antígenos de melanoma, como a tirosinase e gp100, são associados ao GM-CSF ou ao 

QS-21 e menos intensa quando usado o adjuvante incompleto de Freund. Nesse experimento, 

o GM-CSF e o QS-21 estimularam de forma muito mais agressiva linfócitos T CD8+ 

(resposta imune citotóxica) contra os peptídeos de membrana, iniciando uma resposta 

antitumoral. Os estudos continuam visando descobrir a melhor combinação de adjuvantes 

para cada peptídeo. 
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Tabela 04: Relação entre peptídeo e tumor de origem 

 

- Vacinas baseadas em proteínas de choque térmico: Nos últimos anos, proteínas 

que sofriam um processo de choque térmico (HSPs) começaram a serem utilizadas como 

estimulantes do sistema imune com fins de atividade antitumoral. HSPs são moléculas 

tumorais intracelulares que são reconhecidas por terem a função de carreadores de peptídeos 

com alto potencial imunogênico (SRIVASTAVA et al., 1994; BLACHERE & 

SRIVASTAVA, 1995; HEIKE et al., 1996; SRIVASTAVA, 1997; JANETZKI et al., 1998). 

A purificação de HSPs de células tumorais tem gerado uma vasta lista de moléculas aptas a 

induzir uma imunidade antitumoral. Sabe-se que os HSPs são realmente importante para a 

indução da resposta imune, embora o mecanismo exato da apresentação do peptídeo-HSP 

ainda seja tópico de investigação. Uma hipótese seria a ligação específica de HSPs a 

superfície das células apresentadoras de antígenos, sendo então fagocitado e, uma vez no 

interior da célula, estimularia a síntese da molécula de MHC de classe I (CASTELLINO et 

al., 2000). Outro possível mecanismo da estimulação da apresentação do MHC de classe I 

envolve uma rota citoplasmática na qual o HSPs é associado ao TAP e proteasomas do citosol 

(ARNOLD-SCHILD et al., 1999). Alguns estudos clínicos de fase I com preparados de HSPs 

autólogos já estão em andamento para combater alguns tumores. Em um destes estudos, HSPs 

(particularmente o HSP96) foi purificado de tumores do próprio paciente e injetado por via 

Peptídeo Tumor de Origem 

MAGE 1, MAGE 3 Melanoma, Pulmão, Cabeça e Pescoço, Bexiga 

gp100 / gp100 modificado                   Melanoma 

Mart 1  Melanoma 

Mart 1, tirusinase, gp100          Melanoma 

Her2 neu  Mama, Adenocarcinoma de cólon 

Ras Mutado Melanoma, Câncer de Pâncreas 

MUC1 (lipopeptídeo)    Câncer de Mama 

Gastrina  Câncer de estômago, Pâncreas 
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intradérmica. Os resultados mostraram que a técnica é segura e realmente possui uma ação 

antitumoral, ainda que seja pequena (WOLCHOK & LIVINGSTON, 2001).  

 

- Vacinas de DNA: A imunização com o DNA de plasmídio que codificam antígenos 

de células tumorais é a mais recente e promissora estratégia desenvolvida para induzir a 

ativação de células T e a produção de anticorpos específicos. Nessa técnica, o plasmídio 

contendo a sequência gênica que codificará o antígeno tumoral é administrado na pele ou no 

músculo do paciente onde será processado por células apresentadoras de antígeno 

profissionais, como as células dendríticas. A maneira exata como o antígeno é introduzido 

nestas células ainda é foco de investigação (PORGADOR et al., 1998; CASARES et al., 

1997; AKBARI et al., 1999). Uma das hipóteses mais aceita é a introdução do gene em 

células que não são boas apresentadoras de antígenos, como queratinócitos ou miócitos. Estas 

células farão a transcrição e tradução dos genes que codificam as proteínas tumorais nas quais 

serão secretadas para o exterior da célula. Em seguida, as células dendríticas fagocitam e 

processam a proteína tumoral, e a apresentam para as células T em locais apropriados, como 

nos nódulos linfáticos de drenagem.  Embora as células dendríticas sejam apenas minoria 

entre outras existentes na região da pele ou do músculo, a grande habilidade dessas células de 

apresentarem antígenos permite o sucesso da metodologia.  

 

 A imunização por DNA oferece várias vantagens. Uma delas é o fato de permitir 

múltiplos epítopos em potencial, pois não é necessária uma restrição do antígeno ao MHC, 

como é necessário nas imunizações clássicas. Outra, é o plasmídio, utilizado nas imunizações, 

conter sequências CpG imunoestimulatórias não-metiladas na qual pode agir como um 

potente adjuvante imunológico (KLINMAN et al., 1996; SATO et al., 1996). Além disso, a 

molécula de DNA em si é fácil de ser purificada em grandes quantidades para qualquer 

prática. 
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Tabela 05: Vantagens e desvantagens dos vários tipos de vacinas anticâncer. 

 

7.  A Vacina Hasumi  

 

A Vacina Hasumi (VH) foi desenvolvida em 1935 pelo médico Kiichiro Hasumi, 

sendo o seu uso clínico iniciado no Japão em 1948, para o tratamento do câncer. Trata-se de 

um imunoterápico que associa um adjuvante obtido de extratos celulares do baço bovino e 

antígenos tumorais obtidos de extratos da membrana de células neoplásicas de cada tipo 

patológico de câncer. A VH vêm sendo usada a mais de 50 anos, no Japão e em outros países, 

em mais de 100.000 pacientes com câncer. Além disso, tem sido também indicada para o 

tratamento de doenças inflamatórias, sem que tenha sido observado, em ambos os casos, 

efeitos colaterais relevantes (SHUKOKAI DO BRASIL, 1999). 

A VH já existia muito antes da implantação dos modernos regulamentos de registro de 

fármacos e somente era usada sob prescrição médica. Como o  seu  uso  era  condicionado  ao  

acompanhamento médico e não havia efeitos adversos significantes, ela  continuou a ser 

utilizada sem restrições. Recentemente, a Shukokai Incorporated, responsável pela fabricação 

TIPOS DE VACINAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Células Alogênicas 
- Apresenta antígenos relevantes apenas 
ao paciente 
- Apresenta numerosos antígenos 

- Requer produção de vacina individual 
- Requer uso de adjuvantes 

Proteínas de Choque     

Térmico 

- Apresenta antígenos relevantes apenas 
ao paciente 
- Apresenta numerosos antígenos 

 

- Requer produção de vacina individual 
- Imunogenicidade ainda contestada 

 

 

Gangliosídios 

  

- Componentes bem caracterizados 
- Imunogenicidade e segurança 
comprovada 

- Difícil de preparar 
- Requer uso de adjuvantes 

Peptídeos 
- Simples de preparar 
- Segurança bem estabelecida 

 

- Requer uso de adjuvantes 
- Apresenta apenas epítopos simples 
- Apresentação restrita ao HLA 

DNA 
- Simples de preparar 
- Apresenta numerosos antígenos 
- Presença de sequências 
imunoestimulatórias no próprio vetor 

- Resultados clínicos contestáveis 
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da  vacina, em função da grande procura do seu produto, resolveu envidar esforços para 

preencher todas as exigências requeridas para o seu registro em diversos países. No Brasil, o 

nosso trabalho pretende contribuir com um estudo pré-clínico da Vacina Hasumi para um 

possível registro de patente e utilização terapêutica desse imunofármaco no país 

(SHUKOKAI DO BRASIL, 1999). 

 

7.1. Mecanismo de Ação 

 

O mecanismo de ação da VH envolve a estimulação do sistema imunológico do 

paciente através da mediação de citocinas e linfocinas que amplificam a resposta imune pela 

estimulação de células dendríticas, macrófagos, linfócitos T citotóxicos e lifócitos T 

auxiliares. O sistema imunológico reconhece os antígenos da vacina como invasores 

estranhos e organiza a resposta imunológica. Essa resposta envolve a captação do antígeno 

pelos macrófagos e células dendrídicas que então apresentam esses antígenos na sua própria 

superfície para outras células imunológicas - linfócitos T auxiliares (CD4) e linfócitos T 

citotóxicos (CD8). As células apresentadoras de antígenos iniciam um complexo processo 

que programa outras células do sistema imune. Essa visão simplificada representa uma célula 

apresentadora de antígenos (célula dendrítica) programando uma célula T citotóxica (CD8) 

para reconhecer células tumorais portadoras do mesmo antígeno. Vários tipos de células do 

sistema imune podem identificar e destruir células tumorais, entretanto, as células T 

citotoxicas realizam essa atividade da forma mais eficiente. Elas se ligam as células tumorais 

e disparam balas mortais nas mesmas (Figura 10). Além disso, essa vacina produz efeitos 

analgésicos e antiinflamatórios por mecanismos ainda não esclarecidos (SHUKOKAI DO 

BRASIL, 1999). 

 

 



  36  

 

 
 

Figura 10: Mecanismo de ação da Vacina Hasumi 

 

 

7.2. Ações Farmacológicas 

 

- Melhoria da Qualidade e Expectativa de Vida 

 

Entre as queixas mais frequentes dos portadores de câncer avançado estão, além da 

dor, a fadiga geral e a anorexia, que acompanham a deterioração da condição física desses 

pacientes. Em resposta a estas queixas, a característica mais importante desse tratamento, ao 

lado da estimulação da função imunológica, é a melhora do estado geral em 68% dos 

pacientes. Além disso, 46% deles apresentam um alívio da dor. Para os pacientes que apenas 

dispõem de um tempo limitado de vida, isto significa um tratamento extremamente 

importante, em termos de cuidados domésticos de apoio (SHUKOKAI, 2000). 
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Uma avaliação prospectiva vem sendo realizada no Japão com pacientes portadores 

de diversos tipos de tumores, em diferentes estágios de evolução (SHUKOKAI, 2000). 

 

Em torno de 600 pacientes portadores de câncer de mama e submetidos à cirurgia 

e/ou outros tratamentos convencionais vêm sendo acompanhados nos hospitais da Shukokai 

Incorporated, no Japão. Aproximadamente 65% dos pacientes classificados no estágio III e 

tratados com a VH tiveram um aumento da sobrevida além de 5 anos, enquanto que no grupo 

não tratado apenas 35% ultrapassaram os 5 anos de sobrevida. Além disso, 20% dos pacientes 

em estágio IV ou com recidiva da doença, sobreviveram acima do período de vida estimado 

(SHUKOKAI, 2000).  

 

Nos mais de 300 pacientes portadores de câncer de cólon no estágio III, o período de 

sobrevida de 5 anos foi ultrapassado em 45% no grupo tratado com o imunoterápico contra 

30% no grupo sem o imunoterápico. No caso de doença terminal, estágio IV ou recorrência, 

mais de 30% dos pacientes tiveram seu período de sobrevida prolongado (SHUKOKAI, 

2000). 

 

Em um grupo de 100 pacientes com câncer de colo de útero no estágio III e 

avaliados após tratamento radioterápico, a sobrevida além de 5 anos foi de 65% para os 

tratados com a VH, enquanto que para os não tratados foi de apenas 40%. No estágio 

terminal, 50% dos pacientes tiveram sua expectativa de vida prolongada com a VH 

(SHUKOKAI, 2000). 

 

Os estudos em 50 portadores de câncer de próstata no estágio IV, associando a VH à 

quimioterapia e hormonoterapia, mostraram um aumento de 30% na expectativa de vida 

desses pacientes (SHUKOKAI, 2000). 

 

Embora ainda não concluído, esse trabalho já permite algumas observações 

importantes: não foram constatadas reações adversas graves, uma significativa parcela dos 

pacientes apresentou remissão completa da doença após o tratamento com a VH em seguida 
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ao tratamento convencional, em muitos casos onde não contribuiu eficazmente para a 

remissão definitiva da patologia, a VH prolongou a expectativa de vida dos pacientes e, em 

um grande número de portadores de tumores em estágio avançado, a VH diminuiu a dor, o 

cansaço e aumentou o apetite, com uma melhoria geral da qualidade de vida (SHUKOKAI, 

2000). 

 

- Atuação no Sistema Imunológico 

 

Existe uma relação direta entre o avanço do câncer e a redução da imunidade celular. 

Indicações de uma melhoria desta imunidade, através do uso deste tratamento, pode ser 

dividida em blastogênese linfocítica (PHA, Com-A), índice CD4/CD8 e testes cutâneos 

(PPD-PHA). No câncer avançado existem muitos momentos em que a blastogênese e os 

valores dos testes cutâneos permanecem abaixo do normal, após o tratamento, foi verificado 

uma melhora desses parâmetros em 78% dos casos (SHUKOKAI, 2000).  

 

Examinando o progresso do tratamento com marcadores tumorais, observa-se uma 

melhora de 26% nos índices numéricos, após o período de três meses de avaliação da ação, 

embora em alguns casos os valores permaneceram inalterados (SHUKOKAI, 2000). 

 

 

7.3. Preparação, Apresentação e Composição da Vacina Hasumi 

 

A VH consiste em duas preparações obtidas de formas distintas, sendo um adjuvante 

e o outro, um antígeno (Figura 11). O adjuvante é retirado de células de baço de bezerros e o 

antígeno, de diversas formas de tumor. Trata-se de um material fisiologicamente ativo, 

contendo ácidos graxos não-saturados e outras substâncias. O antígeno é preparado 

isoladamente, a partir de um extrato de membranas de células de tumores bem definidos 

patologicamente. Após a homogeneização do tecido neoplásico, utiliza-se uma solução de 

colagenase e ácido etileno di-amino tetracético (EDTA), para fazer a suspensão das células. 

Em seguida a extração osmótica e a sonicação, os componentes da parede celular são 

fracionados com o uso de centrífuga com gradiente de densidade. Então, após o processo de 
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solubilização, utiliza-se a cromatografia de coluna de lectina para recolher os polissacarídeos 

e as glicoproteínas (SHUKOKAI DO BRASIL, 1999). 

 

A VH é um líquido incolor estéril, acondicionado em ampolas de vidro, no volume 

de 0,5mL, separadamente, antígeno tumoral e extrato de baço bovino (SHUKOKAI DO 

BRASIL, 1999). 

 

 

 

 

Figura 11: Apresentação da Vacina Hasumi 
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Composição Química do Extrato de álcool do baço bovino 

Substância Tipo de detecção Concentração 

D. Glicose Glicoseoxidase ND 

Glicose Neutra Oreinol Sulfúrico 0,12 mg 

Lipidios Totais Fosfovanisilina 0,25 mg 

Proteína Total Biuro 0,002 mg 

Fofolipídio Enzima 0,105 mg 

Colesterol Enzima 0,07 mg 

Triglicerídio Enzima 0,011 mg 

Ácidos Graxoluire Enzima 0,08 mEq 

Glicoproteína Enzima ND 

Ácido Graxoperóxido TBA 0,01 p mol 

Vitamina A  HPLC 0,075 U.L. 

Quadro 01: Composição Química do Extrato de álcool do baço bovino 

 

 

TXB 2 18,28 pg 

11 Dihidro TXB 2 100 pg 

6-ceto pgf 1 1807 pg 

PGF 2 394,7 pg 

PGE 1240 pg 

PGE 2 1,2 pg 

Quadro 02: Composição do Grupo Prostaglandina 
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Ácido mirístico 1,25 µg (micrograma) 

Ácido Palmílico 25,28 µg 

Palmitoleico 0,9 µg 

Esteático 15,2 µg 

Oleico 18,05 µg 

Linileico 8,8 µg 

Araquidico Tr  

Linoleico Tr  

Elcosenóico 0,25 µg 

Eicosadienosóico 0,3 µg 

Elcosatrienóico 1,95 µg 

Beoinico 0,15 µg 

Araquidônico 7,15 µg 

Euricico ND 

Elcosapentaenoico ND 

Lignocerico  ND 

Neivonico ND 

Docosapentaenico 0,35 µg 

* Todos os compostos acima citados foram dosados por Cromatografia Gasosa 

Quadro 03: Composição do Ácido Graxo 

 

7.4. Posologia, Dose e Administração 

 

No tratamento clínico, o antígeno e o adjuvante são misturados antes da 

administração, que é realizada por via subcutânea a cada cinco dias. A eficácia deste 

tratamento é avaliada pela resposta da reação imunológica do hospedeiro, mudanças nos 

marcadores tumorais e nos procedimentos de diagnóstico por imagem. A melhora clínica é 

aparente em dois a três meses (SHUKOKAI DO BRASIL, 1999). 
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Após a preparação, cada um dos componentes é envasado separadamente para um 

volume final de 0,5 mL em cada ampola, misturados na hora do uso (SHUKOKAI DO 

BRASIL, 1999). 

 

A finalidade principal desse tratamento, feito após ou junto com os tratamentos 

usuais, reside na prevenção de recorrência do tumor. Em casos mais avançados, o índice de 

sobrevida de mais de cinco anos é da ordem de 2 a 3%. Entretanto, mesmo nesses casos, o 

tratamento pode oferecer uma melhora da qualidade de vida, proporcionando mais vigor, 

diminuindo a fadiga e a perda ponderal (SHUKOKAI DO BRASIL, 1999).  

 

Constituintes da VH: 

 

Ampola de adjuvante - 0,5 ml extrato de baço bovino; 

Ampola de antígeno - 0,5 ml extratos de membrana de células cancerosas. 

 

7.5. Segurança e Tolerabilidade 

 

Durante os últimos cinquenta anos a VH tem sido utilizado para imunoterapia em 

mais de 100 mil pacientes. Além disso, também tem sido indicada em doenças inflamatórias, 

sem o aparecimento de nenhum efeito colateral grave. Não houve registro de efeitos adversos 

graves de níveis 3 e 4 do Critério de Toxicidade Comum (CTC, 1998), com o seu uso 

continuado. Especificamente, não houve morte aguda ou qualquer reação alérgica grave. Um 

detalhado estudo prospectivo vem sendo realizado nos casos dos últimos dez anos com 

pacientes tratados com a VH. Os resultados obtidos até o presente, não ressaltaram efeitos 

colaterais graves. Apenas, um pequeno número de pacientes apresentou toxicidade de níveis 1 

e 2 do CTC, 3% apresentaram febre baixa, 2% cansaço limitado e 2% discretas erupções 

cutâneas (Quadro 4). A avaliação hematológica desses pacientes mostrou alterações pouco 

significantes na contagem de eosinófilos e nos níveis de IgM, IgG e IgE. Deve ser ressaltado 

ainda que a VH, quando aplicado simultaneamente a tratamentos convencionais, não 

potencializou as reações adversas induzidas por essas terapêuticas, como pode ser visualizado 

no Quadro 5 (SHUKOKAI, 2000). 
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Item 
Reação Aguda 

(Até 1 semana) 

Reação Crônica 

(Após 3 semanas) 

Febre Baixa (3%)* Nenhuma 
Condição Geral 

Cansaço Geral (2%)* Nenhuma 

Cabeça e Pescoço Nenhuma Nenhuma 

Trato Gastrointestinal Nenhuma Nenhuma 

Sistema Respiratório Nenhuma Nenhuma 

Sistema Urinário Nenhuma Nenhuma 

Sistema Nervoso Nenhuma Nenhuma 

Reações Cutâneas 2%* Nenhuma 

*Transitórias   

Quadro 04: Efeitos Colaterais Sistêmicos 

 

Exame Realizado Após 1 Mês Após 3 Meses 

Contagem de Eosinófilos SAS SAS 

IgM, IgG, IgE SAS SAS 

Função Hepática SAS SAS 

Função Pancreática SAS SAS 

Função Renal  SAS SAS 

    SAS Sem Alteração Significativa  

Quadro 05: Exames Sanguíneos Referentes a Efeitos Colaterais 

 

 

 

Tratamento Piora com a terapia convencional 

VH + Quimioterapia Nenhuma* 

VH + Radioterapia Nenhuma* 

VH + Hormonoterapia Nenhuma* 

*Melhora os Efeitos Colaterais da Terapia Convencional. 

Quadro 06 : Reações Adversas da VH Associado à Terapia Convencional 
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O número de pacientes tratados com a VH vem aumentado consideravelmente nos 

últimos 10 anos, principalmente no tratamento que associa a VH a terapias convencionais. 

Nos últimos 3 anos o número de novos pacientes foi de 10.689 (7.975 no Japão e 2.711 em 

outros países), ou seja, em torno de 3.500 por ano. Atualmente, somente no Japão, o total de 

pacientes recebendo a VH é de aproximadamente 15.000, enquanto que em outros países, 

esse número é superior a 5.000. Desses, o câncer de estômago representa 15,2%, pulmão 

13,5%, mama 9,4%, cólon e reto 6,6 %, fígado 5,3%, ovário 2,6, esôfago 1,6%, próstata 

1,6%, leiomiossarcoma 1,6% e hipernefroma 1,4%. Em toda essa vasta gama de pacientes 

portadores de diversos tipos de neoplasias e tratados com a VH, não foram constatadas 

reações adversas importantes (SHUKOKAI, 2000). 

 

7.6. Estudos Pré-Clínicos 

 

- Avaliação da Inocuidade 

 

 A VH foi testada para avaliação de sua inocuidade, baseada na metodologia para 

produtos biológicos. Para tal, foi inoculado por via subcutânea em camundongos e cobaias. 

Os animais foram observados durante 7 dias após a inoculação, quanto ao número de mortes, 

perda de peso e outros sinais de intoxicação. O material foi considerado inócuo quando todos 

os animais sobreviveram e não apresentaram perda de peso ou outros sinais de intoxicação ao 

final do ensaio. Se alguns dos critérios acima não foram preenchidos, o teste deveria ser 

repetido com uma ou ambas espécies. Se no reteste, não mais que 50% dos animais também 

não preencheram os requisitos necessários para o material ser considerado inócuo, um 

segundo reteste deveria ser feito com o dobro de animais. Nesse segundo reteste, o material 

deveria ser considerado inócuo se nenhum  animal morresse ou apresentasse perda de peso ou 

outros sinais de intoxicação ao final do ensaio. De acordo com os resultados obtidos, o 

material foi considerado inócuo, nas condições do ensaio (PEREIRA et al., 2001). 
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- Esterilidade Fúngica e Bacteriológica 

 

Foram utilizadas 40 amostras, sempre do mesmo lote ou procedência. O Ensaio de 

Esterilidade Fúngica e Bacteriana, por inoculação direta, foi baseado no método descrito na 

The United States Pharmacopeia – The National Formulary USP XXIII, NF 18,1995, 

Microbiological Tests – Sterility Tests. pag.1686 – 1690. Na preparação das amostras, as 

embalagens foram previamente descontaminadas com álcool iodado. Foram utilizados os 

meios de tioglicolato fluido e caldo de caseína de soja, distribuídos em alíquotas de 50 mL em 

tubos de ensaio 25x250 mm. Após a esterilização em autoclave (15 minutos a 121ºC) os 

meios foram incubados por 24 horas à 35ºC (tioglicolato) e 25ºC (caseína de Soja) para 

confirmação da esterilidade do meio. Empregando-se técnicas assépticas e instrumental 

esterilizado (seringas e agulhas descartáveis), procedeu-se à transferência direta da amostra 

para os meios de cultivo adequados. Os tubos foram então incubados a 35ºC para tioglicolato 

e 25ºC para o caldo de caseína de soja, por 14 dias e inspecionados regularmente quanto à 

presença de crescimento microbiano. Para cada produto ensaiado foram realizados controles 

para confirmação de esterilidade das soluções e do material utilizado. Como critério para 

interpretação dos resultados, observou-se regularmente os tubos durante e após a incubação. 

Se não houvesse turvação ou qualquer outro indício de crescimento microbiano, a amostra 

ensaiada atenderia às exigências do ensaio de esterilidade. No caso de houver um número de 

amostras inferior ao preconizado pela metodologia, a conclusão se restringiria somente as 

amostras analisadas. Se houvesse evidências de crescimento microbiano, a amostra seria 

novamente ensaiada conforme o procedimento acima descrito, com o dobro de amostras. Se 

neste segundo ensaio, não se confirmasse o crescimento microbiano, a amostra atenderia às 

exigências do teste de esterilidade. Entretanto caso houvesse confirmação de crescimento 

microbiano, a amostra ensaiada não atenderia aos critérios do teste de esterilidade. Os 

experimentos mostraram que não houve qualquer tipo de crescimento microbiano nos meios 

de cultura tioglicolato fluido e caldo caseína de soja. Com isso, concluiu-se que as amostras 

analisadas atenderam as exigências do Ensaio de Esterilidade Bacteriana e Fúngica 

(TECPAR, 2000). 
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- Determinação da Dose Letal Mediana (DL50) 

 

O material, extrato alcoólico de baço bovino e antígenos tumorais (Imunoterápico 

Hasumi) foi testado para a determinação de sua DL50 (dose letal mediana), por via 

subcutânea, em camundongos da linhagem Rockefeller, conforme manual técnico 05/85 do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (I.N.C.Q.S.) Os animais foram 

mantidos em gaiolas apropriadas, em sala com temperatura constante (22ºC ± 3ºC) e umidade 

relativa do ar entre 30 e 70%, com ciclo de 12 horas no claro e 12 horas no escuro, com água 

e ração ad libitum. Os animais, procedentes do Biotério Granja Maria Luiza, no município de 

Araucária pertencente ao Instituto de Tecnologia do Paraná, foram aclimatados por um 

período mínimo de 7 dias às condições do ensaio (IT-LAEB/025). Em seguida foram 

separados em número de 5 por caixa, marcados nas posições Cb (cabeça), p (pescoço), d 

(dorso), Cd (cauda) e b (branco) e pesados. Posteriormente, foram transferidos para a sala de 

inoculação para uma breve ambientação antes do tratamento. Depois de anotados os pesos de 

cada animal, calculou-se o volume a ser administrado e procedeu-se a aplicação do material. 

O cálculo foi realizado utilizando-se a dose, o peso do animal e a concentração do material 

(quando houver). A amostra foi administrada sem diluição. Logo após a inoculação, os 

animais foram transferidos para a sala de testes, onde permaneceram até o final do ensaio. O 

material foi administrado em 5 animais por dose e estes foram observados quanto à sinais de 

intoxicação e número de mortes de 1 hora a 14 dias, após a administração da material. No 14º 

dia, os animais sobreviventes foram pesados, mortos e necropsiados. Através da necropsia 

foram observadas e anotadas as alterações macroscópicas. Em caso de morte progressivas nas 

doses escolhidas, deve-se calcular a DL50 pelo método estatístico de Litchfield-Wilcoxon. A 

DL50 não foi calculada em casos de 0 a 20% de mortes na dose máxima ou de mortes maiores 

ou iguais a 80%, na dose mínima, sendo este o resultado final do ensaio. De acordo com os 

resultados obtidos, a DL50 por via subcutânea para ratos machos, foi considerada superior a 

40 mL/Kg. Nenhum dos animais tratados apresentou sinais de intoxicação (PEREIRA, 2003). 
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- Avaliação da Citotoxicidade 

 

Para avaliação do seu potencial citotóxico in vitro, a VH foi colocada em contato 

direto com o meio Agar Overlay em placas de Petri, contendo uma cultura celular em 

monocamada de fibroblasto de camundongo (NCTC clone 929), as quais foram incubadas por 

um período de 24 horas. A seguir, todas as placas foram avaliadas quanto a presença ou não 

de halo de inibição sob e/ou ao redor do material. Como não foi constatada reatividade, o 

material foi considerado atóxico nas condições do ensaio (PEREIRA, 2003). 

 

- Atividade em Tumores Experimentais 

 

Como já foi citado anteriormente, as drogas imunomoduladoras são conhecidas por 

modificar a resposta de defesa do hospedeiro contra células neoplásicas e direcionar a 

interação do tumor primário a um balanço favorável do hospedeiro, sendo estas substâncias 

conhecidas como modificadores da resposta biológica. Em um trabalho experimental 

realizado no Japão, alguns grupos de camundongos foram inoculados por via subcutânea e 

intraperitoneal com células dos tumores experimentais MM2 e Meth-A, e tratados 

diariamente, até a sua morte, com a VH em diferentes doses. Em outros grupos, os animais 

foram tratados com doses diárias de 0,016 ou 0,16 microgamas, durante 14 dias, antes da 

inoculação do tumor. Os animais portadores de tumores subcutâneos ou peritoneais oriundos 

da inoculação de células MM2 e Meth-A, quando submetidos ao tratamento com VH, tiveram 

um aumento estatisticamente significante da sua sobrevida, de 16,6 para 25,1 e 17,2 para 22,5 

dias, respectivamente. O aumento foi ainda maior quando os animais foram tratados com o 

VH previamente ao implante do tumor. A sobrevida foi de 40,1 dias naqueles inoculados com 

Meth-A e 36,5 dias nos portadores do tumor MM2. Os tumores peritoneais foram mais 

suceptíveis ao tratamento do que os subcutâneos e, nos dois tipos de tumores, o aumento de 

sobrevida foi dose dependente. Esses resultados, embora preliminares, podem nos levar a 

conjecturar que a VH poderia, após o tratamento anticâncer convencional, preparar o sistema 

imunológico do hospedeiro para prolongar o tempo entre a remissão e a reincidência do 

tumor, e com isso prolongar a vida do paciente (PEREIRA et al., 2001). 
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7.7. Indicações Terapêuticas 

 

A ação da VH consiste em prevenir ou prolongar a recorrência do tumor após a 

remoção cirúrgica e/ou outro tipo de terapêutica convencional, aumentando dessa forma a 

expectativa de vida do paciente, além de melhorar, significativamente, a qualidade de vida 

nos portadores de câncer em estágio avançado (SHUKOKAI, 2000). 

 

7.8. Cuidados 

 

 Não há maiores estudos em seres humanos, devendo seu uso em mulheres grávidas 

ser realizado somente se realmente necessário (SHUKOKAI, 2000). 

 

 7.9. Estudos Fase I com Vacinas Anticâncer 

 

 Os estudos clínicos de fase I são efetuados para determinar se os seres humanos 

apresentam respostas significativamente diferentes ao fármaco daquelas obtidas com animais 

nos estudos pré-clínicos e estabelecer os limites prováveis da faixa posológica clínica segura. 

Nos estudos clínicos de fase I com vacinas anticâncer, são estabelecidos os eventos adversos 

em função da dose em um pequeno número (20-50) de voluntários sadios. Quando houver 

expectativa de uma vacina que tenha alguma toxicidade significativa, são utilizados pacientes 

voluntários com câncer, e não-voluntários normais. Esses estudos são “abertos” ou não-cegos, 

isto é, tanto os investigadores quanto os participantes sabem o que está sendo administrado. 

Muitas toxicidades previsíveis são detectadas nessa fase. As medidas farmacocinéticas de 

absorção, meia-vida e metabolismo frequentemente efetuadas nos estudos de fase I, não são 

obtidas com vacinas anticancer. Em geral, os estudos de fase I com essas vacinas são 

realizados em centros de pesquisa por farmacologistas clínicos especialmente treinados 

(KATZUNG, 2003). 
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RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 
 

Apesar de amplamente utilizada em seres humanos no Japão e em outros países, 

como imunomodulador em pacientes portadores de neoplasias malignas, ainda não foi 

realizado com a VH nenhum estudo clínico com características metodológicas de um Estudo 

Fase I. Em razão deste fato e para atender as exigências da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA – foi planejado o presente estudo. 
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OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

• Realizar um Estudo de Fase I da Vacina Hasumi em voluntários sadios, com o 

intuito de avaliar sua segurança clínica.  

 

 Específicos: 

  

• Avaliar possíveis alterações do sistema imune induzidas pela administração    

      da VH em voluntários sadios.  

 

• Avaliar possíveis alterações laboratoriais durante o período do estudo. 
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METODOLOGIA 

 

1. Declaração Quanto à Adoção das Boas Práticas Clínicas (GCP) e Requisitos Legais 

Aplicáveis  

 

Este Estudo foi  conduzido de acordo com as Boas Práticas Clínicas (GCP) e demais 

recomendações estabelecidas pela Internacional Conference on Harmonization (ICH), bem 

como de conformidade com as Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde - 

Ministério da Saúde (CNS-MS). 

 

2. Descrição da População Estudada 

 

  A população foi constituída de 24 voluntários sadios. Sendo todos os voluntários 

pertencentes ao sexo masculino, já que as mulheres poderiam apresentar  risco de gravidez 

durante o período do estudo, e idade entre 18 e 50 anos, já que a partir dos 50 anos o risco de 

patologias pode aumentar. Índice de massa corpórea (IMC) ≥19 e ≤30 (Dietary Guidelines 

Advisory Committee, 1995). Não houve restrições quanto ao grupo étnico. Os voluntários 

foram recrutados entre aqueles que se apresentaram à Unidade de Farmacologia Clínica 

(UNIFAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) para seleção, provenientes da cidade de 

Fortaleza ou arredores, sendo constituída principalmente de estudantes, advindos da 

Faculdade de Medicina. A amostragem foi do tipo não-probabilística por meio da técnica de 

comunicação boca-a-boca. 

 

3. Desenho do Estudo 

 

Foi realizado um ensaio clínico do tipo aberto e não randomizado, já que todos os 

voluntários receberam a mesma droga teste (ROUQUAYROL, 1994). Os voluntários 

receberam a VH por via subcutânea (Figura 13), a cada 5 dias, perfazendo um total de 12 

administrações (Figura 12). O estudo foi delineado de forma a permitir que se obtenham uma 

avaliação clínica e a ocorrência de eventos adversos com o uso da VH. 
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A meta específica relativa ao perfil laboratorial visou averiguar a segurança e avaliar 

a resposta do sistema imunológico de voluntários sadios após a administração da VH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Esquema de delineamento experimental 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Administração da Vacina Hasumi 
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4. Tratamento do Estudo, Dosagem e Posologia do Produto sob Investigação 

 

Os voluntários receberam em cada uma das administrações, 1,0mL da VH, por via 

subcutânea.  

 

5. Descrição da Sequência e Duração das Etapas do Estudo  

 

Os voluntários participaram inicialmente de um processo de seleção, que incluiu 

uma reunião onde tiveram esclarecimento inicial sobre as condições na qual foi desenvolvida 

a pesquisa clínica. Nesta etapa foi realizada uma avaliação médica, incluindo registro de 

eletrocardiograma (ECG), onde foram avaliados os seguinres parâmetros: SÂP (vetor 

resultante da despolarização atrial), SÂQRS (vetor resultante da despolarização ventricular), 

SÂT (vetor resultante da repolarização ventricular), ritmo e frequência cardíaca, duração do 

complexo QRS e dos intervalos P-R e Q-T. Além da verificação da presssão sanguínea 

sistólica e diastólica, frequência cardíaca, medida de temperatura corpórea e aferição de peso, 

além de coleta de material para análises clínicas laboratoriais.  

 

Os exames laboratoriais foram realizados conforme descrito na Figura 14. Em 

linhas gerais os exames foram realizados no pré-estudo (seleção do voluntário), logo após a 

3a, 6a, 12a administrações da VH e 30 dias após (pós-estudo) a última administração. 
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Figura 14: Esquema de Delineamneto dos Exames Laboratoriais 
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Após o recebimento dos resultados de exame, o investigador informou ao voluntário 

quanto a sua aptidão física para participação no estudo ou  realizou as orientações pertinentes 

em caso contrário. Nesta ocasião os voluntários foram também informados sobre as restrições 

de uso de medicamentos e demais quesitos (diretrizes e restrições) constantes neste Protocolo. 

 

Uma vez avaliada a higidez e antes da admissão no estudo, os voluntários foram 

submetidos a uma entrevista livre para a avaliação das condições emocionais para participar 

da investigação, ocasião em que foram prestadas as informações adicionais relativas ao 

estudo em questão. Após isso, os voluntários tiveram esclarecidas todas as dúvidas restantes, 

e ao concordarem, assinaram o Termo de Recrutamento, (ANEXO I) e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) para participação no estudo.  

 

Depois da seleção e observado um período de pelo menos 1 semana sem fazer uso de 

qualquer medicação, os voluntários que foram considerados qualificados para participar do 

estudo, foram internados por dois períodos de aproximadamente 06 horas cada, com cinco 

dias de intervalo entre as internações, para as duas primeiras administrações. As 

administrações seguintes foram realizadas à nível ambulatorial. 

 

Foi solicitado ao voluntário que se apresentasse, para internação, na Unidade de 

Farmacologia Clinica da UFC aproximadamente às 07:00 horas no dia da administração e que 

permanecesse na UNIFAC até 06 horas após a administração da medicação. Os voluntários 

tiveram assistência e cuidados especializados durante todos os períodos de tratamento, o que 

incluiu uma averiguação sumária de suas condições quando de seu confinamento e no 

momento da alta, de forma a possibilitar avaliar sua aderência aos quesitos deste protocolo.  

 

Após o recebimento dos resultados do pós-estudo, em data já agendada por ocasião 

da coleta dos exames, os voluntários compareceram para o Exame Clínico de Alta, ocasião 

em que foram, via de regra, dispensados. No entanto, o acompanhamento de um ou mais 

voluntários poderia ser prolongado, implicando ou não a realização de consultas ou exames 

laboratorais adicionais, em função de possíveis eventos adversos detectados. 
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6. Procedimentos para Contabilização do Produto Relacionado ao Tratamento 

 

O patrocinador enviou quantidades extra das formulações tanto para fins de retenção 

de amostras como para a administração das mesmas a voluntários adicionais que por ventura 

fossem necessários a fim de que no estudo pudesse permanecer pelo menos 20 voluntários.  

 

Ao final do estudo, o as medicações excedentes foram mantidas em local apropriado, 

até o final do prazo de validade especificado na embalagem do produto. Nenhuma droga foi 

ou será desprezada sem a autorização por escrito do patrocinador.  

 

7. Identificação dos Dados a serem Registrados Diretamente no Formulário de Relato de 

Caso (CRF) 

 

Os seguintes dados foram registrados diretamente no CRF, sendo este a fonte 

de dados brutos: 

 

• História médica (sintomas pré-tratamento), incluindo dados antropométricos e 

sinais vitais 

• Exame físico e Critérios de Admissão 

• Prick teste 

• Administração do produto sob investigação e horário 

• Avaliação clínica e laboratorial no pré-estudo, 10 dias (3ª administração), 25 dias 

(6ª administração), 55 dias (12ª administração), pós estudo (30 dias após a última 

dose) e encerramento da Etapa Clínica 

• Registro de Eventos Adversos e Eventos Adversos Sérios 

• Critérios de Alta, para as duas primeiras administrações 

• Formulário de Conclusão do Estudo 

 

Nos CRFs, cada voluntário foi identificado por um número seguido pelas iniciais do 

nome completo.  
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8. Local de Confinamento dos Voluntários 

 

Os voluntários foram confinados (para as duas primeiras administrações) nas 

instalações da UNIFAC – Departamento de Fisiologia e Farmacologia – Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) - Faculdade de Medicina- UFC, situada à Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1127, Fortaleza, Ceará. 

 

 
 

Figura 15: Unidade de Farmacologia Clínica 
 

A UNIFAC da Universidade Federal do Ceará, credenciada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispõe de uma estrutura assistencial própria que consiste 

de salas para consultório, enfermarias, posto de enfermagem perfazendo um total de 24 leitos, 

destinados exclusivamente para ensaios clínicos e fármaco-clínicos, além de toda infra-

estrutura para internamento de voluntários. 

 

Está equipada com uma Unidade de procedimentos especiais, dotada de monitores 

de eletrocardiografia, oxímetro de pulso, cardioversor/desfibrilador, ventilador artificial, 

bombas de infusão e toda a medicação necessária para procedimentos de urgência, inclusive 

ressuscitação cardiopulmonar. 
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Figura 16: Equipamento de procedimentos especiais, cardioversor/desfibrilador. 
 

 

Todo o complexo da UNIFAC é climatizado e as suas enfermarias estão equipadas 

com televisão para maior conforto dos voluntários. 

 

Sua estrutura laboratorial possui equipamentos para processamento e 

armazenamento de amostras biológicas.  

 

9. Seleção e Retirada dos Voluntários 

 

Os voluntários foram aceitos no estudo somente se fossem considerados aptos, a 

juízo médico de profissionais legalmente habilitados, com base na história médica, exame 

físico e os exames laboratoriais (Quadro 7) que antecederam a admissão no estudo. 

 

Para fins de avaliação das condições de saúde, durante o processo de seleção os 

voluntários realizaram os testes apresentados no quadro abaixo: 
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      Categoria Exames 

ECG ECG padrão com 12 derivações 

Análise 

Hematológica 

Hemoglobina, hematócrito, contagem total e diferencial de 

leucócitos, contagem de glóbulos vermelhos, contagem de 

plaquetas 

Análise Bioquímica 

Creatinina, bilirrubina total, proteínas totais, albumina,  

glicose em jejum, fosfatase alcalina, SGOT, SGTP, colesterol 

total, triglicérides, ácido úrico, γGT. 

Urina Sumário de Urina (urina I) 

Fezes Parasitológico de Fezes 

Sorologia Análise Sorológica para: hepatite B, hepatite C e HIV(1+2) 

 

Quadro 07: Exames Laboratoriais Vinculados ao Processo de Seleção dos Voluntários 

 

Os resultados dos exames de laboratório foram considerados “normais” quando 

dentro da faixa de normalidade declarada pelo laboratório (ANEXO III). Para resultados 

numéricos, os valores até 10% fora da faixa de normalidade declarada foram ainda 

considerados como “normais”. Alterações dos kits de teste utilizados, após a aprovação deste 

Protocolo, resultando em novas faixas de normalidade, foram referenciadas no CRF ou no 

Relatório Clínico. 

 

Os resultados anormais que, a juízo do pesquisador, fossem considerados não 

clinicamente significativos deveriam ser identificados com a sigla NCS no respectivo CRF do 

voluntário. 

 

10. Avaliação Clínica 

 

No que se refere ao eletrocardiograma, o médico especialista  informou se os 

achados específicos foram julgados como normais, anormais não clinicamente significativos 

(NCS) ou anormais. O especialista também informou se o voluntário foi considerado como 



  63  

apto para participar do estudo. O relatório do ECG foi  mantido como parte da documentação 

do estudo. 

 

Antes da admissão no estudo, os voluntários submeteram-se a um exame clínico, o 

qual foi explicitamente documentado no CRF, englobando a revisão dos itens do Quadro 8. 
 

Categoria Exames 

História Médica 

Alergias; olhos, nariz e garganta; sistemas respiratório, 

cardiovascular, gastrointestinal, genitourinário, nervoso central, 

hematopoético-linfático, endócrino; dermatológico, 

musculoesquelético; estabilidade emocional, história familiar, 

cirúrgica. 

Exame Físico 

Olhos, orelhas, nariz, garganta, pescoço (incluindo tireóide), 

coração, pulmões, abdomem (incluindo fígado e baço), pele, 

linfonodos, urogenital, sistema nervoso, esqueleto e músculos 

Dados 

Antropométricos 

Pressão arterial (medida 5 minutos após descanso, na posição 

sentada), pulso, altura, peso (roupas leves), índice de massa 

corpórea, temperatura em 0C  

  

      Quadro 08: Itens da História Clínica e Exame Físico a Serem Explicitamente Referenciados no CRF 

 

A pressão arterial foi considerada como normal dentro dos seguintes limites:100-150 

mm Hg para a sistólica e 60-90 mm Hg para a diastólica. O pulso dentro de 50-90 b.p.m foi 

considerado normal (MION et al., 2004). Outros valores foram avaliados pelo médico 

responsável. 

 

Foi anotado pelo investigador na ficha clínica de cada voluntário qualquer 

anormalidade de história médica e exame físico considerada NCS, conforme julgado pelo 

próprio investigador. 
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Os exames clínicos e laboratoriais foram realizados até 60 dias antes da data de 

aprovação do voluntário para a participação no estudo, por ocasião da consulta médica 

durante o processo de seleção. Os exames sorológicos, no entanto, poderam ser realizados 

anteriormemte, até 12 meses antes da aprovação do voluntário. Após a aprovação, o 

voluntário pôde iniciar a etapa clínica num prazo máximo de 30 dias, contados entre a data de 

aprovação e a primeira administração da medicação. Expirado este prazo o voluntário foi re-

aprovado com base nos mesmos critérios mencionados acima.  

 

Os voluntários que foram selecionados obedecendo os critérios acima, realizaram os 

seguintes exames laboratoriais complementares; Perfil Imunológico (IgE, IgG, IgM, IgA, C3, 

CD3, CD4, CD8, FAN, Fator Reumatóide) e Marcadores Tumorais (CEA, AFP, βeta HCG e 

PSA). 

 

11. Critérios de Inclusão do Voluntário 

 

Os seguintes critérios foram satisfeitos para que o voluntário fosse admitido no 

estudo: 

 

1. Voluntário do sexo masculino de 18 a 50 anos. 

2. Voluntário tem um Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 19 e ≤ 30. 

3. Voluntário foi examinado e considerado com boas condições de saúde ou sem doenças significativas, 

a juízo médico, de acordo com as regras definidas no protocolo e avaliações clínicas e laboratoriais a 

que foi submetido. 

4. Voluntário é capaz de compreender a natureza e objetivo do estudo, inclusive os riscos e efeitos 

adversos e com intenção de cooperar com o pesquisador e agir de acordo com os requerimentos de 

todo o protocolo, o que vem a ser confirmado mediante a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 
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12. Critérios de Exclusão do Voluntário 

 

A presença de qualquer um dos seguintes critérios excluía o voluntário do estudo: 

 

1. Voluntário com hipersensibilidade conhecida à droga estudada ou a compostos quimicamente 

relacionados ou história de reações adversas graves. 

2. História ou presença de doença dermatológica atópica ou auto-imune. 

3. História de doença hepática, renal, pulmonar, epiléptica, hematológica ou psiquiátrica; tem história ou 

teve infarto do miocárdio, angina pectoris e/ou insuficiência cardíaca. 

4. Achados eletrocardiográficos que, a critério do investigador, não possibilitam recomendar sua 

participação no estudo. 

5. Os resultados dos exames laboratoriais são considerados, pelo investigador, clinicamente significativos 

para fins deste estudo. 

6. Voluntário fuma mais do que 8 cigarros por dia 

7. Voluntário ingere quantidades elevadas de cafeína (mais do que 6 xícaras de café ou chá por dia) 

8. História de abuso de álcool ou drogas. 

9. Fez uso de medicação regular nas 2 semanas prévias ao início do estudo, que o investigador julga 

clinicamente significante para não participação no estudo. 

10. Recebeu alguma droga experimental no período de 3 meses anterior ao início deste estudo ou está 

programado para receber tal droga durante o período desta pesquisa. 

11. Fez tratamento com qualquer droga que se conheça ter um potencial tóxico bem definido nos grandes 

órgãos dentro do período compreendido entre 3 meses prévios à data prevista para o início do estudo. 

12. Foi hospitalizado por qualquer motivo nas seis semanas antecedentes ao início do estudo. 

13. Doou ou perdeu 450 ml ou mais de sangue até 3 meses antes do início do estudo. 

14. Tem qualquer condição que o investigador julga relevante para a não participação do estudo. 
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13. Critérios de Retirada do Voluntário 

 

Todas os voluntários foram informados que a sua participação poderia ser 

interrompida a qualquer momento do estudo por vontade prória ou determinação do 

investigador. As principais razões que poderiam levar os voluntários a solicitar sua retirada 

do estudo eram as seguintes: 

 

1. Voluntário não deseja continuar no estudo por razões pessoais (ou mesmo sem razão);  

2. Aparecimento de eventos adversos da droga do estudo (efeitos não desejáveis 

possivelmente relacionados a droga em estudo);  

3. Ou outras razões que não efeitos adversos, por exemplo, indisponibilidade, 

intolerância aos procedimentos do estudo. 

 

O investigador poderia retirar o voluntário do estudo por uma das seguintes razões: 

 

1. Voluntário, durante o processo de seleção, realizou o Prick  teste com resultado 

positivo (hipersensibilidade à VH); 

2. Resposta positiva à reavaliação de qualquer um dos critérios de exclusão, no momento 

da admissão ao primeiro período de tratamento ou em ocasião subsequente; 

3. Não aderência às exigências do protocolo; 

4. Eventos adversos ou sintomas ou sinais de possível toxicidade; 

5. Doença intercorrente requerendo medicação, a critério do médico responsável; 

6. Qualquer outra condição que, a juízo do investigador, fosse do interesse para 

manutenção da saúde do voluntário. 

 

Todos os detalhes e razões da retirada do voluntário do estudo foram relatadas na 

parte do CRF destinada para este fim (Seção de Retirada do Estudo). 
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14. Metodologia dos Exames Laboratoriais 

 

         14.1. Análise Hematológica 

 

 

A hematologia compreende o estudo das células do sangue e da coagulação. 

Abrange também as análises da concentração, estrutura e função das células no sangue; 

seus precursores na medula óssea; constituintes químicos do plasma ou soro intimamente 

ligados à estrutura e função das células sanguíneas, e a função das plaquetas e proteínas 

envolvidas na coagulação sanguínea (MORRIS & DAVEY, 1999). 

 

O hemograma avalia os elementos celulares do sangue de forma quantitativa e 

qualitativamente. É o exame complementar mais requerido nas consultas médicas, sendo 

parte de todo check-up de saúde. Essa preferência universal denota que o hemograma é 

coadjuvante indispensável no diagnóstico e no controle evolutivo das doenças infecciosas, 

das doenças crônicas em geral das emergências médicas, cirúrgicas e traumatológicas, e no 

acompanhamento de quimio e radioterapia, relacionando-se com toda a Patologia 

(FAILACE, 2003). 

 

O eritrograma é a parte do hemograma que avalia o eritrônio, órgão difuso 

constituído pela massa eritróide circulante e o tecido eritroblástico da medula óssea, que 

lhe dá origem.  A função de transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos do eritrônio 

é exercida pela massa hemoglobínica, a patologia do eritrônio é essencialmente 

quantitativa. Assim, a insuficiência funcional do eritrônio, a anemia, é definida como 

diminuição da hemoglobina sanguínea que pode ou não estar acompanhada de diminuição 

no número de eritrócitos (FAILACE, 2003). O eritrograma é composto pelas seguintes 

partes: contagem de eritrócitos, valor da hemoglobina, valor do hematócrito e os índices 

hematimétricos que são o volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular 

média (HCM) e concentração hemoglobínica corpuscular média (CHCM). 
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A contagem de eritrócitos (CE) foi feita originalmente em câmara de contagem 

ao microscópio e, nas décadas de 50 e 60, em contadores eletrônicos, porém a técnica não 

era acurada nem reprodutível, com isso havia uma maior valorização e o amplo emprego 

do hematócrito. Em meados dos anos 70, e definitivamente de 1980 em diante, a contagem 

de eritrócitos passou a ser feita em contadores de múltiplos canais, com acurada diluição 

interna do sangue, tornou-se exata e confiável, e assumiu sua posição no eritrograma. Os 

valores de referência aceitos para adultos são: homens - CE = 5,3 ± 0,8 M/μL e mulheres – 

CE = 4,7 ± 0,6 M/μL estes valores referem-se as raças brancas. As populações negras têm 

números aproximadamente 5% inferiores; residentes em áreas muito acima do nível do 

mar, pelo estímulo eritropoetínico causado pela baixa tensão de oxigênio, têm elevação da 

ordem de 0,2 a 0,3 M/μL por km de altitude (FAILACE, 2003). 

 

- Hemoglobina 

 

A hemoglobina, o principal componente do eritrócito, é uma proteína 

conjugada que serve como veículo para o transporte do oxigênio e gás carbônico no 

sangue. Quando totalmente saturada cada grama de hemoglobina retém 1,34 mL de 

oxigênio. A massa de eritrócitos do adulto contém aproximadamente 600g de 

hemoglobina, capazes de transportar 800 mL de oxigênio. A anemia que é a diminuição 

para um nível subnormal da concentração de hemoglobina, contagem de eritrócitos ou 

hematócrito, é uma condição comum constituindo-se frequentemente numa complicação 

de outras doenças. É importante que seja obtida uma estimativa correta da hemoglobina, e 

esse procedimento é efetuado rotineiramente em praticamente todos os pacientes. Os 

níveis normais de hemoglobina no adulto variam entre 12 a 15 g/dL  (MORRIS & 

DAVEY, 1999). 

 

- Hematócrito 

 

O hematócrito (Hct) de uma amostra de sangue consiste na relação entre o 

volume dos eritrócitos e o volume de sangue integral. O hematócrito é expresso como uma 
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percentagem, ou uma fração decimal. As unidades (L/L) ficam implícitas. O hematócrito 

venoso concorda com o hematócrito obtido pela punção cutânea, ambos são maiores que o 

hematócrito corporal total (MORRIS; DAVEY, 1999).  Com a contagem exata e medida 

do volume dos eritrócitos, nos contadores atuais, a centrifugação do hematócrito tornou-se 

obsoleta. Os contadores eletrônicos calculam-no, como um parâmetro derivado, 

multiplicando o número de eritrócitos pelo volume médio destes (Hct = CE x VCM). Os 

valores normais são de 47 ± 7% para homens e 42 ± 6% para mulheres (FAILACE, 2003). 

 

Os intervalos de referência (para um intervalo de confiança de 95%) para os 

índices hematimétricos em adultos normais são os seguintes: VCM = 80 a 96 fL; HCM = 27 

a 33 pg e CHCM = 33 a 36 g/dL. Numa pessoa sadia, a variação é pequena, não mais que ± 

1 unidade em qualquer dos índices. São válidos os desvios do valor de referência para um 

indivíduo, ou valores exteriores aos intervalos de referência para pessoas normais, 

sobretudo na caracterização dos tipos morfológicos das anemias (WILLIAMS; MORRIS; 

NELSON, 1995). 

 
- Contagem total e diferencial de leucócitos 
 

Os leucócitos formam a primeira linha de defesa do corpo contra 

microrganismos invasores. Além de uma resposta inespecífica às infecções bacterianas ou 

virais, ocorrem alterações no quadro leucocitário normal, podendo fornecer orientações 

diagnósticas para certas doenças específicas, benignas ou malignas. As alterações 

leucocitárias não-neoplásicas podem ser quantitativas, qualitativas ou ambas; do ponto de 

vista qualitativo, os leucócitos podem exibir maior grau de imaturidade, alterações 

morfológicas de sua estrutura celular ou produção aumentada de leucócitos menos comuns 

(RAVEL, 1997). 

 

O leucograma é composto pela contagem global e contagem diferencial dos 

leucócitos. Na contagem total dos leucócitos (leucometria global), não é feita qualquer 

diferenciação entre os seis tipos celulares normais (neutrófilos, bastões, linfócitos, 

monócitos, eosinófilos e basófilos) (MORRIS & DAVEY, 1999).  
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A faixa de referência para os leucócitos do sangue periférico é de 4.500 – 10.500 

leucócitos/mm3. A maior parte dos indivíduos apresenta contagens leucocitárias de 5.000-

10.000/ mm3, embora exista uma superposição significativa entre valores normais e 

anormais dentro da faixa mais ampla, sobretudo entre 10.000 e 11.000/mm3.  A contagem 

média de leucócitos em afro-americanos pode ser pelo menos 500/mm3  inferior à de 

europeus, e alguns pesquisadores constataram diferenças de até 3.500/mm3 . Esta diferença 

é aparentemente importante, pois pode resultar numa incidência de resposta leucocitária à 

infecção e inflamação menores do que se presumia (RAVEL, 1997). 

 

Na contagem diferencial dos leucócitos são feitas extensões sanguíneas para 

contagem de cada tipo celular encontrado, os quais são expressos em percentagem por 100 

leucócitos contados. Os valores de referência para a contagem diferencial dos leucócitos são 

os seguintes: neutrófilos (50-70%); bastonetes (0-5%); linfócitos (20-40%); monócitos (0-

7%); eosinófilos (0-5%) e basófilos (0-1%) (RAVEL, 1997). 

 

 

- Contagem de plaquetas 
 

As plaquetas são discos delgados, com 2 a 4 µm de diâmetro e volume de 5 a 7 fL 

(no sangue citrado). As plaquetas têm funções na homeostase, manutenção da integridade 

vascular, e no processo de coagulação do sangue. Os valores de referência para as 

contagens de plaquetas (plaquetometria) são 150.000 a 450.000/ mm3 (MORRIS & 

DAVEY, 1999). 

 

         14.2. Análise Bioquímica 

 

- Glicose 

 
Teste enzimático para determinação quantitativa in vitro de glicose em soro e 

plasma humano. As determinações de glicose são usadas para o diagnóstico e 

monitorização das doenças metabólicas dos hidratos de carbono, incluindo diabetes 
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mellitus, hipoglicemia neonatal, hipoglicemia idiopática e tumores das células das ilhotas 

de Langerhans (GREILING et al., 1995; THOMAS, 1992). 
 

- Creatinina 
 

 
Teste cinético in vitro, com utilização de amostra cinética e compensação para 

determinação quantitativa in vitro da creatinina em soro, plasma e urina humano. As 

determinações de creatinina são executadas para fazer o diagnóstico e a monitorização das 

doenças renais agudas e crônicas, bem como para monitorização da hemodiálise 

(THOMAS, 1992). 

 

- Ácido Úrico 
 

Teste enzimático para determinação quantitativa in vitro de ácido úrico em soro, 

plasma e urina humano. As determinações de ácido úrico são usadas no diagnóstico e 

tratamento de diversas perturbações renais e metabólicas, incluindo insuficiência renal, 

gota, leucemia, psoríase, subnutrição ou outras doenças que provocam fraqueza geral, e de 

doentes a receber fármacos citotóxicos (GREILING et al., 1995; KELLER, 1991). 

 

 
- Proteínas Totais 

 
Teste enzimático para determinação de quantitativa in vitro de proteínas totais 

em soro, plasma e urina humano. As determinações das proteínas totais são utilizadas no 

diagnóstico e tratamento de uma série de doenças que envolvem o fígado, os rins ou a 

medula óssea, bem como outras perturbações metabólicas ou nutricionais (THOMAS, 

1992). 
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- Transaminase Oxalacética (TGO) 

 

Teste para determinação quantitativa in vitro da TGO em soro e plasma humano. 

Níveis elevados de transaminases podem indicar infarte do miocárdio, hepatopatias, 

distrofia muscular e lesões dos órgãos (GREILING et al., 1995). 

 

 

- Transaminase Pirúvica (TGP) 

 
Teste para determinação quantitativa in vitro da TGP em soro e plasma humano. 

Níveis elevados de transaminases podem indicar infarte do miocárdio, hepatopatia, distrofia 

muscular e lesões dos órgãos (GREILING et al., 1995). 

 
 

- Gama-glutamiltransferase (Gama-GT) 

 
Teste in vitro para determinação quantitativa da Gama-GT em soro e plasma 

humano. A gama-glutamiltransferase é usada no diagnóstico e monitorização das doenças 

hepatobiliares (THOMAS, 1992). 

 

 
  - Fosfatase Alcalina 

 
Teste para determinação quantitativa in vitro de fosfatase alcalina em soro e 

plasma humano. Observa-se um aumento na atividade da fosfatase alcalina em todas as 

formas de colestase, sobretudo na icterícia obstrutiva. Apresenta também valores elevados 

nas doenças do sistema esquelético, como a doença de Paget, hiperparatiroidismo, 

raquitismo e osteomalacia, bem como em casos de fraturas e tumores malignos (GREILING 

et al., 1995). 
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 - Bilirrubina Total 

 
Teste para determinação quantitativa in vitro da bilirrubina total em soro e 

plasma de adultos e recém-nascidos. As determinações de bilirrubina são utilizadas no 

diagnóstico de doenças hepáticas, na detecção da anemia hemolítica e na avaliação do grau 

de gravidade da icterícia (GREILING et al., 1995). 

 

- Triglicerídeos 

 
Teste enzimático para determinação quantitativa in vitro de triglicerídeos em soro e 

plasma humano.A determinação de triglicerídeos é utilizada no diagnóstico e tratamento de 

doenças como diabetes mellitus, nefrose, obstrução hepática, perturbações do metabolismo 

dos lipídeos e várias outras doenças endócrinas (GREILING et al., 1995). 
 

- Colesterol Total 

 
Teste enzimático in vitro para determinação quantitativa direta de colesterol em 

soro e plasma humano. As determinações de colesterol são utilizadas para despistagem do 

risco aterogênico e no diagnóstico e tratamento de doenças que envolvem níveis elevados 

de colesterol, bem como de perturbações do metabolismo lipídico e lipoprotéico 

(GREILING et al., 1995). 

 

         14.3. Análise Imunológica 

 

  - IgA 
 

Teste imunoturbidimétrico para determinação quantitativa in vitro da IgA em 

soro e plasma humanos A IgA representa 13% das imunoglobulinas plasmáticas e tem 

como função proteger a pele e as mucosas de microorganismos. Tem capacidade para fixar 
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toxinas e, em associação com a lisozima, desenvolve atividade anti-bacteriana e anti-viral. 

A IgA é a imunoglobulina predominante em secreções corporais como o colostro, a saliva e 

o suor. Pode ocorrer um aumento dos níveis policlonais da IgA nas hepatopatias crônicas, 

infecções crônicas, perturbações auto-imunes (artrite reumatóide, lupus eritematoso 

sistêmico (LES), sarcoidose e síndrome de Wiskott-Aldrich. A IgA monoclonal aumenta no 

mieloma (RITZMANN & DANIELS, 1975). Observa-se uma redução da síntese da IgA nas 

imunodeficiências adquirida e congênita, como a agamaglobulinemia de tipo Bruton. 

Verifica-se uma diminuição das concentrações da IgA nas enteropatias com perdas 

protéicas e através da pele dos queimados  (RITZMANN & DANIELS, 1975). 

 

  - IgE 

 

É um imunoensaio enzimático para determinação quantitativa de IgE humana 

no soro ou plasma humano. As moléculas de IgE fixam-se a receptores da membrana 

celular de mastócitos e de basófilos. Se duas moléculas adjacentes de IgE fixas a células se 

fixam em conjunto a um antígeno (alérgeno), desencadeia-se uma cascata de reações 

intracelulares, que provoca a libertação de histamina e de outros mediadores (ISHIZAKA, 

1981). Comparativamente com outras imunoglobulinas de estrutura semelhante, a IgE está 

presente no plasma em concentrações extremamente baixas (JOHANSSON et al., 1968). Os 

níveis normais de IgE aumentam durante a infância e atingem um pico de aproximadamente 

50 UI/mL entre os 10 e os 15 anos de idade, antes de voltarem a diminuir novamente. Para 

além das conhecidas doenças atópicas ou alérgicas do aparelho respiratório, da pele e 

membranas mucosas e do tubo digestivo, e em doenças não-alérgicas como infecções, 

perturbações inflamatórias cutâneas, doenças parasitárias e doenças do sistema imunitário 

(JOHANSSON et al., 1968). 
 
  - IgG 

 

Teste imunoturbidimétrico para determinação quantitativa in vitro da IgG em 

soro e plasma humanos. As moléculas da IgG são monómeros constituídos por 2 cadeias 

leves (kapa e lambda) e 2 cadeias pesadas (gama). Cerca de 80% da imunoglobulina sérica 
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é IgG; a sua principal tarefa é a defesa contra microorganismos, neutralização direta das 

toxinas e indução da fixação do complemento (RITZMANN & DANIELS, 1975). A IgG é 

a única imunoglobulina que consegue atravessar a barreira placentária e proporcionar uma 

protecção imunológica passiva ao feto e ao recém-nascido. Esta proteção vai sendo 

catabolizada gradualmente, até que o próprio sistema imunológico do bebê comece a 

funcionar, por volta dos 6 meses. Por volta dos 18 meses, atingem-se níveis próximos dos 

níveis dos adultos (RITZMANN & DANIELS, 1975). Pode verificar-se um aumento da 

IgG policlonal no LES, nas hepatopatias crônicas (hepatite infecciosa e cirrose de Laennec), 

nas doenças infecciosas e na fibrose cística. A IgG monoclonal aumenta nos casos de 

mieloma (RITZMANN & DANIELS, 1975). Observa-se uma redução da síntese da IgG em 

doenças como a imunodeficiência adquirida e congênita e nas deficiências seletivas da sub-

classe da IgG, como a agamaglobulinemia de tipo Bruton. Observa-se uma diminuição das 

concentrações da IgG nas enteropatias com perdas protéicas, na síndrome nefrótica, e 

através da pele dos queimados (RITZMANN & DANIELS, 1975). Verifica-se um aumento 

do metabolismo da IgG na síndrome de Wiskott-Aldrich, na distrofia miotônica e com os 

anticorpos antiimunoglobulina. É também possível quantificar as imunoglobulinas através 

do emprego de técnicas nefelométricas (RITZMANN & DANIELS, 1975). 
 

 

  - IgM 

 

Teste imunoturbidimétrico para determinação quantitativa in vitro da IgM em soro e 

plasma humanos Quando comparada com a estrutura da IgG, a IgM tem uma estrutura 

pentamérica. A IgM é a maior molécula de imunoglobulina, com peso molecular (PM) = 

900 000, mas só constitui 6% das imunoglobulinas plasmáticas (RITZMANN & 

DANIELS, 1975). A IgM é o primeiro anticorpo específico a aparecer no soro após a 

infecção. É capaz de ativar o complemento e, assim, ajudar a matar as bactérias. Observa-se 

um aumento dos níveis da IgM policlonal nas infecções virais, bacterianas e parasitárias, 

hepatopatias, artrite reumatóide, escleroderma, fibrose cística e dependência de heroína. A 

IgM monoclonal aumenta na macroglobulinemia de Waldenström. Verifica-se diminuição 

das concentrações da IgM nas enteropatias com perdas protéicas e nas queimaduras. 
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Observa-se uma redução da síntese da IgM em doenças como a imunodeficiência adquirida 

e congênita (RITZMANN & DANIELS, 1975). 

 

 

              - C3 

 
Teste imunoturbidimétrico para determinação quantitativa in vitro de C3 

humano em soro e plasma humanos (THOMAS, 1992). O sistema de complemento é 

ativado através de uma via clássica e uma via alternativa. Ambas confluem num segmento 

terminal comum (THOMAS, 1992). Como o fator C3 do complemento é um fator comum 

às duas vias, a sua concentração serve para indicar o grau de ativação do sistema de 

complemento. Os valores diminuídos são indicadores de ativação (THOMAS, 1992). As 

causas primárias são o LES, a artrite reumatóide, a endocardite bacteriana subaguda, a 

viremia, infecções parasitárias ou sepse bacteriana. Nos doentes com lipodistrofia parcial ou 

glomerulonefrite membranoproliferativa regista-se uma forte diminuição de C3, no caso 

destes doentes terem o fator nefrítico C3 (THOMAS, 1992). Como o C3 é uma proteína de 

fase aguda, forma-se em maior grau durante processos inflamatórios. A concentração 

aumenta nas doenças infecciosas sistêmicas, inflamações crônicas não infecciosas 

(poliartrite crônica primária) e estados fisiológicos, como na gravidez.  

 

- CD3, CD4, CD8 

 

Os níveis de CD3, CD4 e CD8 estão relacionados com os níveis de linfócitos e 

suas subpopulações. As subpopulações de linfócitos são caracterizadas pela identificação de 

proteínas de superfície. As relações das populações dos linfócitos são determinantes no 

desencadeamento e propagação da resposta imune ao câncer (THOMAS, 1992). 
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  - Fator Antinúcleo (FAN) 

 

Compreende um grupo de auto-anticorpos bastante heterogêneo quanto sua 

especificidade antigênica. São dirigidos para componentes intracelulares com distribuição 

nuclear ou citoplasmática. O teste de imunofluorescência indireta utilizando como substrato 

antigênico, fígado de camundongo ou linhagem celular humana, célula HEp-2, é o mais 

comumente empregado na detecção desses auto-anticorpos. Os resultados baseiam-se no 

padrão e na distribuição celular da fluorescência observada e são expressos em títulos.  A 

utilidade do teste do FAN se baseia na sua sensibilidade e facilidade de execução, mas não 

na sua especificidade. Embora sua análise auxilie o diagnóstico da doença, não é de grande 

valor no acompanhamento da mesma, existindo outros testes mais específicos para este fim. 

Os padrões de fluorescência de FAN podem, na maioria das vezes, sugerir, mas não 

confirmar, a presença de determinados auto-anticorpos (BORQUE et al., 1994). 

   

- Fator Reumatóide 

 

Teste imunoturbidimétrico para determinação quantitativa in vitro dos fatores 

reumatóides em soro e plasma humanos. Os fatores reumatóides são um grupo heterogêneo 

de auto-anticorpos dirigidos contra os determinantes antigênicos na região Fc das moléculas 

de IgG. São importantes no diagnóstico da artrite reumatóide, mas podem ser também 

encontrados em outras doenças inflamatórias reumáticas e em diversas doenças não 

reumáticas. Encontram-se também em indivíduos clinicamente saudáveis com mais de 60 

anos de idade. Os auto-anticorpos ocorrem em todas as classes de imunoglobulinas, embora 

os métodos analíticos habituais se limitem à detecção dos fatores reumatóides do tipo IgM. 

(JASPERS et al., 1988). O método clássico de quantificação dos fatores reumatóides 

consiste na aglutinação com eritrócitos de carneiro sensibilizados para a IgG ou com 

partículas de látex. Os problemas específicos destes métodos semi-quantitativos incluem a 

fraca precisão e reprodutibilidade entre laboratórios, bem como dificuldades de 

padronização. Foram, por isso, desenvolvidos novos métodos de ensaio, como a 

nefelometria, a turbidimetria, os imunoensaiosenzimáticos e os rádio-imunoensaios 

(BORQUE et al., 1994). 
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    14.4. Marcadores Tumorais  
  
- Antígeno Carcinoembrionário (CEA) 

 

Imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do antígeno carcinoembrionário em 

soro e plasma humanos. O ensaio Elecsys CEA aplica-se ainda em medições em série que 

contribuem para o tratamento de doentes com cancro. O CEA é uma glicoproteína 

monomérica (PM ≅ 180 000 D), com cerca de 45-60% de um componente de hidrato de 

carbono. Tal como a AFP, o CEA pertence ao grupo dos antígenos carcinofetais que são 

produzidos durante o período embriônico e fetal. (ZHANG et al., 1995). O CEA encontra-

se sobretudo no trato gastrointestinal e no soro do feto. Ocorre também em pequenas 

quantidades no tecido intestinal, pancreático e hepático de adultos saudáveis. A formação 

de CEA é reprimida após o nascimento e, por esta razão, só muito dificilmente é que os 

valores de CEA sérico são mensuráveis em adultos saudáveis. Observam-se frequentemente 

concentrações elevadas de CEA nos casos de adenocarcinoma coloretal (Verificam-se 

aumentos ligeiros a moderados do CEA (raramente acima de 10 ng/ml) em 20–50% das 

doenças benignas do intestino, do pâncreas, do fígado e dos pulmões como por exemplo, 

cirrose hepática, hepatite crônica, pancreatite, colite ulcerosa, doença de Crohn, enfisema 

(SATO et al., 1993). Os fumantes também apresentam valores elevados de CEA. A 

principal indicação para as determinações do CEA é o acompanhamento e tratamento do 

carcinoma coloretal. Não é aconselhável determinar o CEA para exclusão do cancro na 

população em geral. As concentrações de CEA que se situam dentro do intervalo normal 

não excluem a presença possível de doença maligna (ZHANG et al., 1995). 
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 - Antígeno Prostático Específico (PSA) 

 

Imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do antígeno específico da próstata 

total (livre e complexo) em soro e plasma humanos. O antígeno específico da próstata 

(PSA) é uma glicoproteína (PM = 30 000-34 000 D) que tem uma relação estrutural 

próxima com as calicreinas glandulares. Além de se encontrar nestes complexos, cerca de 

30% do PSA do sangue está presente sob forma livre, mas é inativo em termos proteolíticos 

(ZHANG et al., 1995). Habitualmente, concentrações elevadas de PSA no soro são 

indicadoras de doença da próstata (prostatite, hiperplasia benigna ou carcinoma) (SATO et 

al., 1993). Como o PSA também se encontra presente nas glândulas para-uretrais e anais, 

bem como no tecido da mama ou no cancro da mama, é possível detectar níveis baixos de 

PSA em soros de mulheres. O PSA continua a ser detectável mesmo após uma 

prostatectomia radical. A determinação do PSA é sobretudo efetuada para controle da 

evolução e da eficácia da terapêutica em doentes com carcinoma da próstata ou sob 

tratamento hormonal. (SATO et al., 1993). Uma inflamação ou traumatismo da próstata 

(por exemplo, em casos de retenção urinária ou após exame retal, cistoscopia, colonoscopia, 

biópsia transuretral, tratamento a laser ou ergometria) pode levar a um aumento das 

concentrações do PSA com duração e magnitude variáveis (SATO et al., 1993). 

 

- Alfa-Fetoproteína (AFP) 

 

Imunoensaio para determinação quantitativa in vitro da a1fa-fetoproteína em soro e 

plasma humanos. A alfa-fetoproteína, uma glicoproteína semelhante à albumina, com um 

PM= 70 000 D, é sintetizada na vesícula blastodérmica, nas células hepáticas não-

diferenciadas e no trato fetal gastrintestinal (ZHANG et al., 1995). Cerca de 70-95% dos 

doentes com carcinoma hepatocelular primário apresentam valores de AFP elevados. Os 

valores de AFP vão aumentando à medida que vai avançando o tumor não-seminomatoso 

das células germinais. A gonadotrofina coriônica humana (β-HCG) e a AFP são parâmetros 

importantes para calcular a taxa de sobrevivência de doentes afetados por tumores não-

seminomatosos das células germinais, em fase avançada (SATO et al., 1993). Até agora, 
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não se conseguiu ainda estabelecer qualquer correlação entre a concentração de AFP e, o 

tamanho, a taxa de crescimento, o estágio e o grau de malignidade de um tumor. 

Normalmente, valores de AFP muito elevados indicam a presença de carcinoma primário 

das células hepáticas. Quando existem metástases hepáticas, os valores de AFP situam-se 

geralmente abaixo de 350 a 400 UI/ml.10 Como os valores de AFP aumentam durante a 

regeneração do fígado, observaram-se valores moderadamente elevados na cirrose hepática 

provocada pelo consumo de álcool e na hepatite viral aguda, bem como nos portadores de 

hepatite B (HBsAg). Contudo, não é aconselhável a determinação de AFP para a 

despistagem de tumores na população em geral. Durante a gravidez, concentrações elevadas 

de AFP no soro materno ou no líquido amniótico podem ser indicadoras de espinha bífida, 

anencefalia, atresia esofágica e gravidez múltipla. Valores reduzidos de AFP (associados à 

idade da mãe) proporcionam informações sobre o risco relativo de síndrome de Down no 

feto (). 

 

- Gonadotrofina Coriônica Humana (Beta HCG) 

  

HCG é uma glicoproteína constituída por subunidades a e b, ligados por ligações não-

covalentes. O hormônio é normalmente produzido por células do sinciciotrofoblasto da 

placenta e está elevado durante a gestação. Seu uso mais importante como marcador 

tumoral está na doença trofoblástica gestacional e tumor de células germinativas 

(THOMPSON, 1995). Todos os tumores trofoblásticos gestacionais produzem HCG e é um 

marcador valioso nestes tumores, é realizado para screening e indicador de resposta 

reduzida ao tratamento. Os níveis estão relacionados com a massa tumoral e valor 

prognóstico. O HCG é extremamente sensível. O HCG é essencial no manejo das 

neoplasias trofoblásticas (THOMPSON, 1995). Os níveis de HCG estão ocasionalmente 

elevados em outros tumores, incluindo mama, pulmão e trato gastrintestinal. 
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   14.5. Sumário de Urina 

 
O sumário de urina foi realizado utilizando-se tiras reagentes para uroanálise. As 

tiras reagentes BAYER para a análise de urina são tiras plásticas às quais estão fixas 

separadamente várias áreas reagentes. De acordo com o produto que se utiliza, 

proporcionam prova para glicose, bilirrubina, corpos cetônicos (ácido acetoacético), 

densidade, sangue, pH, proteína, urubilinogênio, nitrito e leucócitos na urina. As tiras 

podem ser lidas visualmente, sem necessidade de equipamento adicional de laboratório. 

 

 

   14.6. Parasitológico de Fezes 

 
O parasitológico de fezes foi analisado pelo método de Hoffman com amostras 

examinadas microscopicamente por procedimentos de concentração podendo ser realizado 

em amostras frescas ou conservadas, que são mais sensíveis do que os exames por amostras 

úmidas para a detecção de cistos protozoários e larvas de helmintos por aumentarem a 

quantidade de material de fundo na preparação e, na maior parte das circunstâncias, 

realmente concentrarem os microorganismos. Esse método é baseado no princípio de 

sedimentação, onde os parasitas mais pesados assentam-se no fundo devido à gravidade ou 

centrifugação. 

 
   14.7. Análise Sorológica 

 

- HBsAg 

 

Imunoensaio para a determinação qualitativa in vitro do antígeno de superfície 

da hepatite B (HBsAg) em soro e plasma humanos.  O antígeno de superfície da hepatite B, 

um polipeptídeo de tamanho variável, é um dos componentes do invólucro externo da 

partícula do vírus da hepatite B (HBV) (WEBER et al., 2002). O sangue das pessoas 

infectadas pelo HBV contém além de partículas de HBV infeccioso intactas, partículas de 
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invólucro “vazias” não infecciosas, menores que se formam em excesso e também contêm o 

antígeno de superfície da hepatite B. A detecção do HBsAg no soro ou plasma humano é 

indicador de infecção pelo vírus da hepatite B. O HBsAg é o primeiro marcador 

imunológico, encontrando-se geralmente já presente alguns dias ou semanas antes de os 

primeiros sintomas clínicos começarem a manifestar-se, sendo observado em pessoas com 

hepatite B aguda e crônica (LY et al., 2000). 

 

 

- Anti-HCV 

 

O diagnóstico de HCV é dependente da detecção direta do RNA viral por PCR 

ou pela detecção de anticorpos contra anti-HCV. Imunoenzimaensaio para a detecção de 

anticorpos contra o vírus da hepatite C (HCV) em soro ou plasma humanos (WEBER et al., 

2002). 

 

- HIV-1 e HIV-2 

 

Teste qualitativo de despiste da infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) automatizado no sistema VIDAS, que permite a detecção combinada do antígeno p24 

e das imunoglobulinas G anti HIV-1 e anti HIV-2 no soro ou plasma humano pela técnica 

Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA). A detecção combinada do antígeno p24 e das 

imunoglobulinas G anti HIV-1 e anti HIV-2 no soro ou plasma humano é um indicador de 

infecção pelo vírus HIV. O resultado deste teste deve ser interpretado tendo em vista o 

contexto clínico e, eventualmente, os resultados de outros testes tais como ELISA, Western-

blot, carga viral, etc (LY et al., 2000; LY et al., 2001;).  
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15. Prick Teste 

 

Todos os voluntários realizaram um teste dermatológico (prick teste) para avaliação 

da hipersensibilidade à VH. O teste foi realizado utilizando soro fisiológico (controle 

negativo), VH (teste) e histamina (controle positivo) na face anterior do antebraço.  

 

 - Técnica de Execução 

1. A região para aplicação dos testes foi a face anterior do antebraço.  

2. Foi realizada antissepsia da pele com álcool  a 70%.  

3. Com auxílio de caneta dermográfica, foi marcado na epiderme pequenos pontos ou 

traços nos locais da aplicação dos testes, mantendo um raio de 2 cm entre cada marca. 

Cada marca foi numerada com o número do alérgeno a ser testado.  

4. Foi depositado próximo a cada marca, uma gotícula (25 µl) de cada extrato 

alergênico.  

5. Com auxílio do puntor padronizado foi realizada uma punção através da gota. Para 

permitir a absorção do alérgeno, foi realizada pressão e ao mesmo tempo o puntor foi 

girado no sentido anti-horário cerca de 180°. Com puntores padronizados raramente 

ocorre afloramento de sangue. Se ocorresse no lugar não deveria ser usado para o 

teste.  Neste caso deveria ser realizada nova puntura em outro local.  

6. Foi realizado sempre e concomitantemente os testes do Controle Positivo (histamina) 

e Controle Negativo (soro fisiológico).  

7. Foi utilizado um puntor para cada alérgeno e descartado após o uso. O uso do mesmo 

puntor para vários alérgenos poderia causa reações cruzadas. Por isso foi realizada 

punturas antes da aplicacão da gota do alérgeno, pois a penetração depende da 

capilaridade durante a puntura.  
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8. Após 30 segundos foi removido o excesso dos extratos alergênicos com papel 

absorvente, para evitar a passagem de um alérgeno sobre o outro.  

9. Finalmente foi realizada a leitura no máximo 20 minutos após o início do teste. O 

Controle Positivo reagiu em 12 minutos e os alérgenos entre 12 a 15 minutos.  

 -  Leitura do Teste   

 

 A leitura do teste foi realizada pela medida dos diâmetros ortogonais da pápula 

produzida pelo teste. O resultado considerado foi a expressão da média da soma dos 

diâmetros (BOUSQUET et al., 2003). 

 

• POSITIVO FORTE ( +++ ): Média da pápula maior que 6 mm, com pseudópodos e 

eritema pronunciado.  

• POSITIVO MÉDIO ( ++ ): Média da pápula menor que 6 mm, sem pseudópodos e 

eritema moderado ou pronunciado.  

• POSITIVO FRACO ( + ): Média da pápula menor que o Controle Positivo.  

• DUVIDOSO: Média da pápula superior a 3 mm e próxima ao Controle Negativo.  

• NEGATIVO: Pápula igual ao Controle Negativo.  

            Limite inferior da pápula - 3 mm (BOUSQUET et al., 2003). 

 

 
              Figura 17: Prick Test 
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      Figura 18:  Kit para realizar o Prick Teste 

 

16. Administração da Medicação 

 

As duas primeiras administrações (2 primeiros internamentos) foram realizadas em 

regime de internamento na UNIFAC. Os voluntários receberam por via subcutânea 1mL da 

Vacina e ficaram em observação durante 06 horas. As dez administrações subsequentes foram 

realizadas nas mesmas condições e em regime ambulatorial. 

  

17. Medicações/Tratamentos e Condutas Permitidas e Não Permitidas antes e durante o 

Estudo 

 

Todos os voluntários do estudo foram informados que qualquer medicamento, 

incluindo aqueles vendidos sem prescrição médica, não podem ser tomados de forma regular 

por no mínimo 14 dias antes do início do primeiro período do estudo e, mesmo que de forma 

irregular, dentro de 7 dias antes do início do estudo, salvo permitido pelo Investigador 

Clínico. Durante a fase de administração da Vacina, também não é permitida qualquer 

medicação concomitante, inclusive aquelas vendidas sem prescrição médica. 
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Todavia, em caso de emergência, incluindo eventos adversos, o Investigador Clínico 

pode decidir administrar medicações as quais considere absolutamente necessárias para o bem 

estar dos voluntários. Neste caso, o uso da medicação deve também ser registrada 

apropriadamente nos CRFs individuais. 

 

Não foi permitido, desde 12 horas antes da administração da VH, o consumo dos 

seguintes produtos: cafeína; bebidas que contenham xantina (chá, café, cola); bebidas 

alcoólicas. Além da proibição nos períodos mencionados, o consumo de bebidas alcoólicas 

foi limitado durante todo o estudo. 

 

A fim de manter a padronização, a dieta (alimentos e líquidos) oferecida obedeceu o 

mesmo padrão para todos os voluntários, durante os 2 internamentos. Todos os alimentos e 

bebidas servidos foram ingeridos por completo. 

 

Durante as internações foram consideradas as restrições alimentares. Também não 

foi permitida a ingestão de qualquer outro alimento (incluindo doces, pastilhas, gomas, 

chicletes, pastilhas para garganta, salgadinhos ou biscoitos de qualquer tipo), além dos 

programados. 

 

A não observância destas restrições foi informada ao Investigador Clínico, o qual 

decidiu se seria permitido que o voluntário permanecesse no estudo. O fato e suas 

características foram registrados no CRF. 

 

Na noite anterior ao confinamento e até 06 horas após a administração os voluntários 

foram orientados a reduzir suas atividades físicas ao mínimo. Reiterou-se a proibição quanto 

ao fumo ou uso de drogas. 

 

Não foi permitida doação de sangue durante o estudo. No caso de perda involuntária 

de sangue o voluntário deveria comunicar à equipe médica, para tomar as providências 

cabíveis. 
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18. Procedimentos para Monitorar a Adesão do Voluntário ao Protocolo 

 

Para monitorar a adesão a terapia, todas as administrações dos 24 voluntários foram 

realizadas na presença de um dos investigadores.  

 

A adesão à restrições quanto ao uso de medicamentos, limitações dietéticas e demais 

restrições definidas no Protocolo foram investigadas inicialmente através de questionamento 

ou observação direta por parte do Investigador no momento da internação e/ou antes da 

administração do medicamento e por observação direta durante o período de internação. 

 

Foi especificamente investigado (por ocasião das duas internações) se o voluntário: 

 

1. Fez uso de qualquer medicamento durante os 14 dias que precederam a internação ou 

durante o intervalo entre as internações, não autorizado pelo Investigador Clínico; 

2. Fez uso de álcool ou drogas psicotrópicas ou ingeriu bebidas alcólicas nas 12 horas que 

antecedem a internação; 

3. Fez uso de cafeína ou produtos que contenham xantina (chá, café, colas, etc) nas 12 horas 

antes das administrações da Vacina, ou não cumpriu outras restrições; 

4. Foi hospitalizado, por qualquer motivo, doou ou perdeu sangue; 

5. Deixou de cumprir com as restrições de jejum estabelecidas 

 

Se o voluntário admitir o não cumprimento das demais restrições o Investigador 

Clínico deverá também decidir sobre sua permanência no Estudo, documentando o fato (e a 

decisão) no CRF. 

 

 

19. Outras Obrigações  

 

Os voluntários compareceram à UNIFAC para internação ou para administração da 

Vacina em regime ambulatorial, nesta ocasião permaneceram internados durante todo o 

tempo previsto (até 06 horas após), em cada internação. 
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Voluntários deveriam retornar a Unidade a fim de se submeterem à administração 

por via subcutânea em regime ambulatorial, além de avaliação médica e realização de 

eletrocardiograma e também para coleta de amostras (sangue e urina) para os testes 

laboratoriais, na 3a 6a, 12a administração e 30 dias de pós-estudo, conforme o protocolo.  

 

Mesmo em caso de desistência do voluntário (a não ser que ele tenha desistido antes 

de tomar a medicação), o voluntário realizou uma avaliação clínica e laboratorial, já que 

estava vinculada à avaliação de segurança do uso da Vacina. 

 

Os voluntários foram orientados a comunicar o não cumprimento de qualquer 

restrição mencionada. 

 

20. Métodos e Ocasiões para Determinar e Analisar os Parâmetros de Segurança 

 

Nos dias das duas primeiras administrações da Vacina, os voluntários permaneceram 

internados durante as 06 horas subsequentes à administração dos medicamentos e foram 

observados pelos profissionais de saúde durante todo o estudo visando a detecção de eventos 

adversos incluindo sinais de toxicidade. Um médico da equipe esteve disponível durante todo 

o período do estudo para realização de alguma conduta quando necessária, devido à possíveis 

intercorrências. 

 

Os voluntários foram instruídos sobre os efeitos adversos em potencial, bem como 

sobre a necessidade de comunicá-los imediatamente ao investigador ou sua equipe. Quaisquer 

eventos adversos que ocorressem após o período sob supervisão médica direta foi 

imediatamente comunicados à equipe para investiação de sua gravidade e relação com a 

medicação estudada. 

 

A partir da administração da Vacina foram monitorados, como especificado no 

Formulário de Relato de Caso, a frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corpórea 

do voluntário.  
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Os exames laboratoriais foram analisados individualmente durante os períodos de 

avalição clínica para verificação de sua inclusão dentro das faixas de normalidade e 

repetições no caso de alterações, para confirmação dos valores encontrados. 

 

Por ocasião da alta da última administração, todos os voluntários foram novamente 

avisados de que não deveriam doar sangue por pelo menos 3 meses e tampouco participar de 

qualquer estudo clínico com medicamentos. 

 

 

21. Procedimentos para Obtenção de Registros de Eventos Adversos e Doenças 

Intercorrentes 

 

Foi solicitado aos voluntários que relatassem qualquer evento adverso e quando este 

evento ocorreu, para que fosse acompanhado clínica e laboratorialmente, até que os 

parâmetros alterados voltassem ao normal. Foi também inquerido se houve ou não 

necessidade de usar medicação adicional. As perguntas realizadas para saber se os voluntários 

tiveram algum evento adverso foram limitadas a perguntas gerais, tais como: Como vai você?  

 

Definições de efeitos adversos quanto a intensidade: 

 

Leve: experiência adversa facilmente tolerada. 

 

Moderada: experiência adversa desagradável o bastante para interferir nas atividades 

cotidianas. 

 

Severo: experiência adversa que impossibilita a realização das atividades cotidianas 

normais. 

 

Relacionamento suposto com o medicamento experimental: 
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Não atribuído: Quando não há presença de registros literários sobre o evento adverso 

ocorrido, não há provas objetivas ou subjetivas evidentes, a seqüência temporal do evento 

com a administração do medicamento não é plausível e os outros critérios também não são 

associados, não como atribuir um evento ao fármaco administrada. 

 

Possível: Neste caso, além de não haver presença do evento observado no caso de re-

administração do medicamento, não há melhora clínica na administração de um antagonista 

ou após wash-out do fármaco em estudo. Esse fato sugere a presença de causas alternativas 

para o evento adverso avaliado, pois apesar de indícios literários e evidências objetivas ou 

subjetivas, o evento pode estar sendo originado por um outro fator não relacionado ao 

medicamento. 

 

Provável: Não se pode comprovar sua atribuição devido ao voluntário não ter 

apresentado o mesmo evento no caso de re-administração, tanto durante os internamentos 

quanto durante outras exposições anteriores. 

 

Atribuído: Para a consideração de um evento adverso atribuído ao medicamento, ou 

certo, é preciso que o evento já seja conhecido na literatura e que haja provas para respaldar 

objetivamente ou subjetivamente o ocorrido. A seqüência temporal após a administração do 

medicamento também foi considerada de maneira sensata clinicamente. 

 

Qualquer evento adverso foi registrado em detalhes na(s) folhas(s) apropriada(s) 

para relato de evento adversos, integrante do CRF. No caso de eventos adversos sérios, estes 

foram também documentados através do Formulário de Relato de Evento Adverso Sério. Os 

detalhes incluem a descrição do evento utilizando terminologia médica precisa, informação 

sobre a o momento em que começou, sua duração e as ações médicas tomadas para afastar o 

evento adverso, bem como informações sobre o desfecho e qualquer outro dado adicional que 

a juízo do investigador podesse ser relevante. 

 

Foram empreendidos todos os esforços pelo investigador clínico para explicar cada 

experiência adversa e avaliar sua relação, se houvesse, com o medicamento do estudo. 
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22. Tipo e duração do Seguimento dos Voluntários após Eventos Adversos 

 

É de responsabilidade do investigador garantir que os voluntários envolvidos 

recebam um tratamento definitivo para qualquer evento adverso, se necessário. Os eventos 

deverão ser seguidos clinicamente e por estudos laboratoriais (quando indicados) até que os 

parâmetros voltem ao normal. Estas atividades podem permanecer mesmo após o estudo ter 

sido completado. 

 

A equipe da Unidade de Farmacologia Clínica deverá monitorar a segurança dos 

voluntários desde a ocorrência de um evento adverso até a recuperação satisfatória. Portanto, 

podem ser necessárias visitas de retorno e testes laboratoriais (quando apropriado), mesmo 

depois que o estudo tenha sido completado e que tenha ocorrido a alta da unidade clínica. 

 

Em casos de emergência a Unidade de Farmacologia Clinica tem local próprio, 

equipado com desfibrilador, monitor, oxímetro, respirador, material para pequena cirurgia e 

com medicação de urgência para qualquer eventualidade. Além disso, conta com o apoio de 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. 

 

23. Métodos Estatísticos  

 

A análise estatística foi realizada utilizando o teste T de Student pareado. Dados 

iniciais (pré-estudo) referindo-se aos exames laboratoriais foram comparados tanto com as 

avaliações realizadas no decorrer do estudo quanto com os obtidos após o término do ensaio 

(pós-estudo). Os dados foram calculados e analisados estatisticamente por determinação da 

menor diferença significante (p>0,05) usando Microsoft Excel Version 7.0 and Graph Pad 

Prism Version 3.02. 

 

24. Acesso Direto aos Documentos/Dados Fonte 

 

O investigador principal e demais investigadores e instituições envolvidas se 

comprometem a permitir a realização de atividades de monitoração por parte do patrocinador 
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ou seu preposto; auditorias oficiais, revisão por parte do Comitê de Ética em Pesquisa e 

inspeção pelos órgãos governamentais envolvidos, proporcionando, caso seja necessário, o 

acesso aos dados brutos, única e exclusivamente para fins relacionados ao estudo.  

 

Não obstante, este direito de acesso implica a anuência dos envolvidos aos aspectos 

de confidencialidade dos dados. As informações assim obtidas somente poderão ser utilizadas 

para os fins diretos das atividades que estiverem sendo exercidas, mantendo-se mesmo assim 

o sigilo quanto à identidade dos voluntários. 

 

Caso qualquer das autoridades envolvidas não estiver obrigada por lei a manter os 

dados em sigilo, não será permitido que estas tenham acesso a qualquer documento onde os 

dados de identificação do voluntário estejam disponíveis. 

 

25. Aspectos Éticos 

 

         - Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa, com o protocolo experimental e o termo de consentimento, 

foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal do Ceará, credenciado pelo CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde/MS (ANEXO IV). 

 

O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque (1964) e as 

revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983), África do Sul (1996) e Edimburgo (2000), assim 

como as regulamentações locais (Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS-MS, bem como 

Resolução 135/03 da ANVISA). 

 

       - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Segundo a Declaração do Congresso Nacional de Bioética (SIBI), realizado em 

junho de 2000, o art. 11º, dedicado aos temas da pesquisa e experimentação, relata que “os 
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sujeitos das experimentações deverão dar seu consentimento livre e esclarecido e plenamente 

informado”. 

 

O termo de consentimento livre e esclarecido é uma condição indispensável na 

pesquisa de seres humanos. Trata-se de uma decisão voluntária, verbal ou escrita, realizada 

por uma pessoa autônoma e capaz, selecionada após um processo informativo, para a 

experimentação consciente dos seus riscos, benefícios e possíveis consequências. A prática do 

termo do consentimento livre e esclarecido contribui no exercício da ética dignificando e 

engrandecendo tanto o voluntário quanto o investigador da pesquisa. 

 

Os voluntários receberam uma explanação da natureza e dos objetivos do estudo. Foi 

enfatizado que o estudo tinha a finalidade de pesquisa, e que o voluntário não poderia esperar 

que houvesse qualquer efeito terapêutico. O voluntário também entendeu que ele é livre para 

se retirar a qualquer momento do estudo sem ser obrigado a fornecer o motivo de fazê-lo e 

sem que isto cause qualquer prejuízo no seu atendimento junto a Unidade de Farmacologia 

Clínica da UFC.  

 

A participação dos voluntários nas atividades de recrutamento e seleção foi 

acompanhada de autorização prévia conforme o Termo de Recrutamento em anexo. Uma vez 

aprovada a participação do voluntário no estudo, foi solicitado a cada voluntário que, caso 

concorde, assinasse o Termo de Consentimento para participar no estudo, antes da admissão 

no primeiro período de tratamento. Foi de responsabilidade do Coordenador Clínico 

(diretamente ou através de sua equipe) a obtenção da assinatura do Termo de Consentimento. 

 

Se, a juízo do Investigador Principal, uma emenda ao Protocolo alterasse 

substancialmente o desenho do estudo ou o risco a que os voluntários estavam submetidos, os 

voluntários seriam informados e deveriam assinar um novo consentimento relativo à decisão 

de continuar a participar no estudo. 
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         - Confidencialidade 

 

Os resultados do exame médico e testes laboratoriais foram registrados no 

Formulário de Relato de Caso (CRF) de cada voluntário. Toda a informação obtida durante o 

estudo referente ao estado de saúde do voluntário esteve disponível aos médicos do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, cuja obrigatoriedade de 

manutenção do sigilo é inerente a sua função. Uma cópia dos exames laboratoriais realizados 

no pré e pós-estudo foi fornecida aos voluntários, quando solicitada. 

 

         - Ressarcimento 

 

Os voluntários receberam ressarcimento relativo às despesas de tempo e 

deslocamento despendidos durante o estudo. É importante enfatizar que, em se tratando de 

um ressarcimento pelo tempo despendido e despesas ocorridas, em caso de desligamento do 

voluntário, este ressarcimento ocorreu de forma proporcional ao período em que o voluntário 

participou do estudo. 

 

A participação do voluntário no processo de seleção, independente de aprovação ou 

concordância em participação, não foi ressarcida. 

 

      - Manuseio dos Dados e Manutenção dos Registros 

 

O investigador deve manter todos os documentos relacionados com este estudo por 

um período mínimo de 5 anos de acordo com as diretrizes ICH-GCP. Todos os dados e 

documentos devem estar disponíveis caso seja solicitado pelo patrocinador ou autoridades. A 

remoção ou destruição dos documentos deste estudo deve ser informada ao Patrocinador, e 

somente após obter uma permissão por escrito é que poderá ser removido ou destruída. 
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         - Financiamento e Seguro 

 

O Patrocinador, Shukokai do Brasil, financiou todas as despesas decorrentes do 

estudo. 

 

Durante um período de 06 meses, a partir da data de início do estudo clínico, os 

voluntários estiveram sob cobertura de um Seguro de Vida em Grupo da Executivos Seguros, 

para casos de morte, invalidez permanente e acidentes relacionados ou não ao ensaio clínico. 
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 RESULTADOS 

 
1. População Estudada 

 

Foram incluídos 24 voluntários sadios, adultos, do sexo masculino, com idade média 

de 32,67 (± 8,75) anos, o peso médio de 79,78 kg (± 13,6), a altura média de 1,71 cm (± 0,08) 
e o índice de massa corpórea dos voluntários foi de 27,18 Kg/m2 (± 3,66). 

 

2. Exame Cardiológico 

 

O ECG convencional de todos os voluntários foi considerado normal ou anormal sem 

significado clínico, antes do tratamento, persistindo com esse padrão de laudo, nos vinte e 

quatro voluntários, durante os vinte e oito dias de estudo, bem como no pós-estudo. 

 

3. Sinais Vitais 

 

Não foi evidenciada nenhuma alteração clinicamente significante na pressão arterial, 

no pulso radial e temperatura nos 24 voluntários que participaram do estudo. 

 

4. Prick Teste 

 

Nenhum dos voluntários apresentou hipersensibilidade à VH. 

 

5. Eventos Adversos 

 

A formulação foi bem tolerada pelos voluntários, entretanto alguns eventos adversos 

foram relatados durante  o estudo. 

 

O voluntário 4 apresentou cefaléia leve, possivelmente não relacionada com a VH, 4 

dias após a 6ª administração. Fez uso de 1 comprimido de 500mg de Paracetamol.  
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O voluntário 8 apresentou 3 episódios consecutivos de algia na região superior do 

braço direito, nas 10ª, 11ª e 12ª administrações. Esse evento adverso possivelmente encontra-

se relacionado com uma reação local à administração da VH. 

 

O voluntário 9 apresentou náuseas e cefaléia, 12h após a 1ª administração. Fez uso de 

1 comprimido de Parcel®. Outro episódio de cefaléia foi referido 1 dia após a 6ª 

administração, onde novamente o voluntário fez uso de 1 comprimido de Parcel®  e nas duas 

ocasiões, os eventos foram considerados relacionados com a administração. O 3o episódio 

aconteceu no dia da 9ª administração, anterior à aplicação, tendo como conduta Parcel® em 

dose única, nesta ocasião não foi relacionado ao tratamento. 

 

O voluntário 11 referiu prurido no local da administração da vacina em regime 

ambulatorial na 10ª administração que foi relacionado ao tratamento com VH. O mesmo 

voluntário apresentou otite não relacionada com a administração da vacina, no período da 11ª 

à 12ª administração, quando fez uso de Vioxx®, Tylenol® e Amoxicilina.  

 

O voluntário 12, referiu prurido local na face anterior do antebraço esquerdo na 12ª 

administração e na 2ª avaliação, sendo realizada consulta médica, quando foi prescrito 

hipossulfito de sódio composto, uso tópico. O evento adverso foi considerado relacionado 

com a administração da medicação estudada. 

 

O voluntário 13, relatou náuseas durante o atendimento ambulatorial da 4ª 

administração, que cessou sem medicação adicional. O mesmo voluntário referiu cervicalgia 

nas 3 últimas administrações, 10ª, 11ª e 12ª. O voluntário realizou consulta médica, tendo 

como diagnóstico hérnia discal. Fez uso de Flogran® durante o acompanhamento, 11 dias 

após a última administração. A medicação foi utilizada durante 15 dias, tendo como 

posologia, 1 comprimido ao dia. O mesmo voluntário relatou ter feito uso de 1 ampola de 

Citoneurin, 4 dias após a 11 administração. Nenhuma das ocorrências foram relacionadas a 

administração da VH. 
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O voluntário 15 relatou cefaléia no dia da 9ª aplicação da VH antes da administração 

ser realizada. Não foi relacionada com o tratamento e necessitou de uso de 1 comprimido de 

750mg de Tylenol®. 

 

O voluntário 16 relatou que fez uso de Cewin® durante 10 dias, durante o período de 

acompanhamento, 15 dias após a última administração da VH, o voluntário relatou quadro 

afebril de gripe. Evento não relacionado com o tratamento. 

 

O voluntário 19 apresentou cefaléia e febrícula anteriormente a 8ª e 10ª 

administrações devido a infecção viral. Fez uso em ambos episódios de 1 comprimido de  

750mg de Tylenol®. 

 

O voluntário 21 apresentou febre, cefaléia e mialgia, 1 dia após a 8ª administração, foi 

examinado pelo plantonista onde foi evidenciado ao exame: amígdalas hiperemiadas e 

edemaciadas, ausência de sinais de secreção purulenta, tendo como conduta médica, o uso de 

1 comprimido 50mg de Diclofenaco por via oral, de 8/8h por 3 dias. Evento não relacionado 

com o tratamento. 

 

O voluntário 22 apresentou cefaléia leve, 3 dias após a 1ª administração, não realizou 

nenhuma conduta, o mesmo voluntário apresentou 3 episódios consecutivos de cefaléia, 

sendo respectivamente na 4ª, 5ª e 6ª administrações, sendo o último episódio acompanhado de 

febre, milagia e congestão nasal, fazendo uso de 1 comprimido de 750 mg de Tylenol®, após 

cada episódio, totalizando o uso de 3 comprimidos de Tylenol®. E no dia da 10ª 

administração mais uma vez o voluntário apresentou cefaléia, onde fez uso novamente de 1 

comprimido de  750 mg Tylenol®. Sintoma característicos de infecção viral, portanto, não 

associados a administração da VH. 

 

O voluntário 24 apresentou cefaléia não relacionada com ao tratamento, 3 dias após a 1ª 

administração, fez uso de 1 comprimido de  750mg de Tylenol®. 
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6. Exames Laboratoriais 

 

A Função Hematológica foi analisada no pré-estudo, na 1a e 2a avaliações e no pós-

estudo através de exames laboratoriais, que evidenciaram como alterações, um leve aumento  

no número de leucócitos dos voluntários 4 e 18 na avaliação pós-estudo que foi considerado 

sem significância clínica, pois não ultrapassaram 10% do limite de referência superior e um 

discreto aumento no número de monócitos em poucos voluntários durante as duas últimas 

coletas.  

 

Também foram observadas elevações discretas nos níveis de eosinófilos em alguns 

voluntários. Os voluntários 2 e 23 foram admitidos no período pré-estudo com valores de 

neutrófilos igual a 9, discretamente acima do limite de referência (0-6), sendo ainda 

justificado pela história clínica de rinite alérgica. Esses valores permaneceram nos mesmos 

níveis durante todas as avaliações. 

 

Os voluntários 6, 8, 15, 18 e 19 apresentaram elevações pontuais em algumas das 

semanas de avaliação, que retornaram a faixa de referência durante o restante do estudo. 

 

Em nenhum dos outros parâmetros hematológicos avaliados as variações 

ultrapassaram os limites de referência, mesmo que sem significado clínico ou significância 

estatística (p<0,05) como observados na Figura 19. 

 

Nenhum desses achados evidenciou sinais de toxicidade. 
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Figura 19: Gráfico em dispersão, referente a análise hematológica no pré-estudo, na 1a e 2a 

avaliações e no pós-estudo para parâmetros como: A - Hemácias, B - Hemoglobina, C - 

Hematócrito, D - Leucócitos e E - Plaquetas durante o estudo com a Vacina Hasumi em 

voluntários saudáveis do sexo masculino. 
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A análise Bioquímica foi analisada no pré-estudo, na 1a e 2a avaliações e no pós-

estudo através de exames laboratoriais que foram divididos para avaliar função renal, hepática 

e metabólica. 

 

Apesar de alguns voluntários apresentarem já no pré-estudo alterações nos parâmetros 

bioquímicas, os valores subsequentes não se alteraram quando comparados com os valores 

basais prévios, não evidenciando toxicidade. Isso foi observado especialmente para aqueles 

parâmetros que sofriam variações com os hábitos alimentares (triglicérides colesterol ou 

ácido úrico), já que todos os voluntários continuaram em suas dietas normais com excessão 

das duas primeiras administrações quando permaneceram 6 horas em confinamento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

      C 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Gráficos em dispersão, referente a análise do metabolismo no pré-estudo, na 1a e 

2a avaliações e no pós-estudo durante o estudo com a Vacina Hasumi em voluntários 

saudáveis do sexo masculino. A - Triglicérides, B – Colesterol Total e C - Glicose. 
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Os exames laboratoriais realizados que poderiam evidenciar toxicidade renal como 

ácido úrico e creatinina não demostraram alterações clinicamente significantes.  

 

Nas avaliações do ácido úrico, discretas flutuações puderam ser detectadas e todas 

apresentavam em valores inferiores a 10% do limite de referência superior (Figura 21 A) 

inclusive os voluntários 14, 23 e 24 no período pré-estudo que normalizaram nas semanas 

seguintes com exceção do voluntário 24 que permaneceu com os mesmos níveis séricos 

durante todo o estudo. Os voluntários 3 e 7 iniciaram o estudo com seu valores dentro da 

faixa de referência e apresentaram pequenas e esporádicas alterações sem sgnificância clínica 

ao longo do estudo. 

 

Na análise da creatinina sérica que é um parâmetro para avaliação renal mais 

específico, nenhum dos 24 voluntários apresentaram oscilações fora da faixa de referência 

(Figura 21 B).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Gráficos em dispersão, referente a análise da função renal durante o estudo com a 

Vacina Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino. A - Ácido úrico, B - Creatinina. 

 

 

 Na análise da função hepática, os resultados mostraram-se distintos dependendo do 

parâmetro avaliado. Apesar de todas as variações encontradas ao longo de todo o período de 

avaliação, a formulação não demostrou sinais de toxicidade (Figura 22). 
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 Parâmetros como fosfatase alcalina elevaram-se em 100% (n=24) dos voluntários 

após o início da administração permanecendo elevados até no período pós-estudo. Apesar das 

oscilações essas elevações não foram consideradas tóxicas - CTC e não geraram nenhum sinal 

ou sintoma de toxicidade hepática. Os voluntários 9 e 10 apresentaram uma elevação pontual 

e sem significância clínica na última administração e pós-estudo respectivamente. Todos os 

outros voluntários permaneceram sem nenhuma alteração fora dos limites durante todo o 

período de estudo. 

 

 As alterações observadas pela bilirrubina foram promovidas pelos voluntários 5, 14 e 

24 que foram admitidos com valores acima da faixa de referência, sem entretanto, 

apresentarem significado clínico e permaneceram desta forma durante todo o período de 

estudo. Os voluntários 6 e 18 apresentaram uma única variação, também sem significado 

clínico que retornou a níveis normais durante o segmento das avaliações. 

 

As alterações observadas no gama GT foram geradas pelos voluntários 4, 13 e 18 que 

foram admitidos com valores acima da faixa de referência, sem entretanto, apresentarem 

significado clínico, apenas o voluntário 4 permaneceu desta forma durante todo o período de 

estudo, o restante voltou aos níveis normais. Os voluntários 6 e 22 apresentaram variações 

pontuais, também sem significado clínico que retornaram a níveis normais durante o 

segmento das avaliações. 

 

A análise das transaminases mostrou alterações de valores para TGP promovidas 

pelos voluntários 1, 3, 4, 11 e 13 que foram admitidos com valores acima da faixa de 

referência, sem entretanto, apresentarem significado clínico e permaneceram desta forma 

durante todo o período de estudo. Os voluntários 19 e 22 apresentaram variações pontuais, 

também sem significado clínico que retornaram a níveis normais durante o segmento do 

ensaio clínico. Para os valores de TGO, quatro voluntários iniciaram o estudo com valores 

discretamente elevados, sendo que destes, apenas o voluntário 1 persistiu nesses níveis 

durante todo o período de estudo, todos os outros retornaram a valores normais. Dois outros 

voluntários (19 e 22) iniciaram o estudo com valores normais e apresentaram alterações 
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mesmo que sem significado clínico ao longo do estudo, retornando posteriormente aos 

valores normais. 

               A                                                                              B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Gráficos em dispersão, referente a análise da função hepática durante o o estudo 

com a Vacina Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino. A - Fosfatase alcalina, B 

- Gama GT, C - Bilirrubina total, D - Proteínas totais, E  - TGO e F – TGP. 
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As alterações observadas na IgA foram geradas pelos voluntários 6, 16, 21 e 24 que 

foram admitidos com valores acima da faixa de referência, desses somente o voluntário 24 

retornou aos níveis normais a partir da segunda avaliação, pernanecendo assim até o final das 

administrações. Os voluntários 7, 8, 10 e 18 apresentaram variações pontuais. As variações de 

IgM manifestaram-se em três voluntários, persistindo ao longo do estudo (Figura 23). 

 

Dos 24 voluntários avaliados nunhum tornou-se reagente no teste do FAN durante as 

administrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23: Gráficos em dispersão, referente às alterações imunológicas, durante o estudo 

com a Vacina Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino. A - IgA, B - IgM, C - 

IgG. 
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 Não foi evidenciada nenhuma alteração na contagem dos linfócitos avaliados, como, 

CD3, CD4 e CD8 durante o período de tratamento com a Vacina Hasumi (Figura 24). 
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Figura 24: Gráficos em dispersão, referente à contagem de linfócitos, durante o estudo com a 

Vacina Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino. A - CD3, B - CD4 e C - CD8. 
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 Não foi induzida nenhuma alteração clinicamente significante nas quantidades da 

proteína C3 do sistema complemento (Figura 25). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gráficos em dispersão, referente à contagem C3, durante o estudo com a Vacina 

Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino.  
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Os Marcadores Tumorais foram analisados no pré e pós-estudo através de exames 

laboratoriais, que evidenciaram em apenas 1 voluntário um aumento no CEA e outro no PSA, 

sem evidência de toxicidade. Os valores para alfa-fetoproteína e para Beta-HCG 

pernameceram todos dentro dos valores de referência 
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Figura 26: Gráficos em dispersão, referente à análise dos marcadores tumorais, durante o 

estudo com a Vacina Hasumi em voluntários saudáveis do sexo masculino. A - PSA, B - CEA 

e C - alfa-fetoproteína e D - Beta-HCG. 
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 DISCUSSÃO 

 

Atualmente, no Brasil, o câncer já ocupa a segunda posição entre as causas de morte, 

sendo precedido apenas pelas doenças cardiovasculares (INCA, 2004). Isso significa que, 

embora tenha havido um considerável progresso na terapia antineoplásica, quer pela 

descoberta de novos fármacos (ASCO, 2004), quer pelo melhor conhecimento e manuseio das 

associações terapêuticas (LENHARD et al., 2001) e dos eventos adversos (LEVI, 1994) ainda 

estamos longe de um tratamento curativo eficiente para a maioria dos tumores malignos. As 

estatísticas têm também apontado para uma relação direta entre o aumento da expectativa de 

vida e a maior incidência de diversos tipos de câncer. Portanto, os elevados índices de 

mortalidade por câncer no país aliados ao último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000) que aponta para um relevante aumento na expectativa de vida da 

nossa população, que passou de 35 anos no início do século XX para 65 anos no final do 

século (IBGE, 2000), são uma inequívoca demonstração da necessidade de novas opções 

terapêuticas no tratamento do câncer.  

 

A possibilidade do sistema imunológico ser utilizado para destruir as células 

neoplásicas sempre foi vista como uma possibilidade viável. Os primeiros indícios sugerindo 

que células tumorais eram imunogênicas, ou seja, que expressavam antígenos que poderiam 

ser reconhecidos pelo sistema imune, foram evidenciados nos trabalhos de Prhen e Main 

(1957), onde foi demonstrado que camundongos imunizados com células tumorais rejeitam o 

implante desse mesmo tumor. Posteriormente, foi constatado que a rejeição de células 

tumorais expressando antígenos é mediada por células T do hospedeiro (KRIPKE, 1974). 

Portanto, células tumorais expressando antígenos eram reconhecidas pelo sistema 

imunológico do hospedeiro. Existem várias evidências sugerindo que muitos tumores 

experimentais e humanos expressam moléculas que são reconhecidas pelas células T do 

hospedeiro (ANICHINI et al., 1989; WOLFEL et al., 1989; TOPALIAN et al., 1989).    
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O termo vacina, derivado da palavra latina vacca, foi originalmente usado quando da 

administração de vírus vivos da varíola da vaca (cowpox) por via intradérmica, como 

profilaxia da varíola humana (também chamada de vaccínia). O significado do termo vacina, 

no entanto, aumentou amplamente incluindo atualmente o uso de microorganismos vivos, 

atenuados ou mortos, bem como derivados de microorganismos administrados por qualquer 

via para prevenir o desenvolvimento de doenças infecciosas. Recentemente o termo tem 

incluído também qualquer antígeno, fragmentos de antígenos ou qualquer associação de 

antígenos usados sozinhos ou com um adjuvante para modular a resposta imunológica. 

Vacinas experimentais estão sendo desenvolvidas com intenções não somente de prevenção 

de doença mas também de tratamento de doença já estabelecida como no caso do câncer. A 

imunoterapia com vacinas anticâncer é uma das novas opções terapêuticas mais estudadas 

atualmente. Consiste basicamente em fazer com que o tecido tumoral seja processado e 

apresentado pelo sistema imunológico, gerando uma resposta capaz de reconhecer e destruir 

as células tumorais e também, memória imunológica capaz de evitar uma recidiva tumoral. 

PRHEN, 1973, SABBATINI, et al., 2000). 
 
Inúmeras tentativas estão sendo feitas com o objetivo de desenvolvimento de vacinas 

anticâncer que aumentem o reconhecimento das células cancerosas pelo sistema imunológico 

humano (BELARDELLI et al., 2004). Desde o início da década de 90, vários ensaios clínicos 

com vacinas em câncer vêm sendo desenvolvidos (KING, 2004). Diversos fatores parecem 

ser responsáveis pela constante expansão das pesquisas clínicas de vacinas em câncer como 

um maior entendimento sobre apresentação antigênica e ativação das células T, uma maior 

compreensão à respeito dos elementos importantes na resposta imune anticâncer e também a 

facilidade com que atualmente genes podem ser introduzidos em células cancerosas para 

modular a imunogenicidade destas células (KAWAKAMI, CURIEL, CURIEL, 2003; LIU et 

al., 2004). Avanços em ambas as áreas, imunologia e biologia molecular, permitem a 

construção de vacinas com antígenos definidos (ACRES et al., 2004). Talvez o fato mais 

importante no desenvolvimento de vacinas em câncer tenha sido o reconhecimento do papel 

crítico que os linfócitos T desempenham na resposta imune antitumoral. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15375003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15338753


  113  

Embora grande parte do funcionamento do sistema imunológico já seja perfeitamente 

conhecido e principalmente o que e como precisa ser feito para estimulá-lo, os resultados dos 

diversos protocolos clínicos baseados na imunoterapia ainda não são consistentes e o índice 

de resposta ainda não é elevado (MARSHALL et al, 2000). Um dos principais problemas é 

que o tecido tumoral é originário de células sadias com as quais compartilha a quase 

totalidade de seus antígenos. Sendo assim, a maioria dos antígenos dos tumores são antígenos 

próprios do hospedeiro, e gerar uma resposta contra o tumor poderia ser comparada como a 

geração de uma resposta auto-imune seletiva. (MAXWELL-ARMSTRONG et al, 2001).  

 

Nas vacinas anticâncer, o estudo de Fase I refere-se à primeira introdução de uma 

candidata a vacina em uma população humana, para a determinação inicial de sua segurança e 

seus efeitos biológicos, incluindo imunogenicidade. Esta fase pode incluir estudos de dose e 

via de administração, e geralmente envolve menos de 100 voluntários (SATO et al., 2004). 

Portanto, os estudos clínicos de fase I são efetuados para determinar se os seres humanos 

apresentam respostas significativamente diferentes a vacina daquelas obtidas com animais 

nos estudos pré-clínicos e estabelecer os limites prováveis da faixa posológica clínica segura 

(SONDAK & SOSMAN, 2003). Apesar de amplamente utilizada em seres humanos no Japão 

e em outros países, como imunomodulador em pacientes portadores de neoplasias malignas, 

ainda não foi realizado com a VH nenhum estudo clínico com características metodológicas 

de um Estudo Fase I. Em razão deste fato e para atender as exigências da ANVISA, foi 

planejado o presente estudo. Esse estudo foi “aberto” ou “não-cego”, isto é, tanto os 

investigadores quanto os participantes sabiam o que estava sendo administrado. As medidas 

farmacocinéticas de absorção, meia-vida e metabolismo frequentemente efetuadas nos 

estudos de fase I, não são obtidas com vacinas anticâncer (LOMAS et al., 2004) sendo assim, 

procurou-se observar a sua segurança, ou seja, se a VH produz efeitos potencialmente 

perigosos, como, por exemplo, sobre as funções cardiovascular, respiratória, hepática ou 

renal, e a tolerabilidade, ou seja, se o fármaco produz sintomas desagradáveis, como, por 

exemplo, dor de cabeça, náuseas, sonolência. Além disso, fez-se também a monitoração do 

sistema imune. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15001159


  114  

Os estudos toxicológicos pré-clínicos realizados pelo Instituto de Tecnologia do 

Paraná - TECPAR (TECPAR, 2000) e ratificados pelo Laboratório de Oncologia 

Experimental - LOE  (PEREIRA et al., 2001) não evidenciaram indícios de qualquer sinal ou 

sintoma de toxicidade nas doses administradas. Além disso, a constatação de ausência 

toxicidade e eventos adversos potencialmente perigosos nos mais de dois mil usuários 

asiáticos da VH (SHUKOKAI, 2000) associado ao fato de que as vacinas anticâncer, em 

geral, e especialmente as peptídicas apresentarem toxicidade irrelevante (DASKALAKIS et 

al., 2004), possibilitaram a opção pelo voluntário sadio no estudo de Fase I da VH no Brasil, 

para avaliar, exclusivamente, a dose preconizada para uso terapêutico, ou seja, 0,5mL da 

vacina associada a 0,5mL do adjuvante.  

 

De acordo com os estudos pré-clínicos, a vacina Hasumi parece ter um papel 

ativador de células dendríticas, que após a sua maturação se encarregam de apresentar os 

antígenos tumorais a linfócitos Ta e Tc via MHC. Com a ativação destas células, é 

desencadeada uma cascata de amplificação de produção de citocinas, onde estas se 

encarregarão de exercer suas funções específicas como: ativação de linfócitos B, ativação de 

macrófagos e neutrófilos, citotoxicidade tumoral, indução ou inibição na produção de fatores 

inflamatórios, como prostaglandinas e óxido nítrico, ativação de células NK, entre outras. 

Entretanto, as bases imunológicas das vacinas anticâncer ainda não estão totalmente 

caracterizadas e suas respostas terapêuticas ainda são de difícil entendimento. Uma 

desvantagem das vacinas peptídicas como a VH é que os peptídeos do tumor administrados 

não tem probabilidade de substituir eficientemente os outros peptídeos não-imunogênicos já 

ligados às moléculas do MHC na superfície das células tumorais (LEWIS, 2004). Por outro 

lado, as proteínas intactas têm mais probabilidade de entrar na via da classe II de 

apresentação de antígenos e ativar os linfócitos Ta CD4+, porém não os Tc CD8+ (TANAKA 

et al., 2004). 

 

Os possíveis eventos adversos e toxicidade da VH foram avaliados considerando as 

variações nos parâmetros dos exames clínicos (exame físico e ECG) e laboratoriais 

(hematológicos, bioquímicos, imunológicos e marcadores tumorais) realizados no pré-estudo 

comparando com aqueles realizados durante o ensaio clínico e no pós-estudo. 



  115  

Os testes alérgicos, baseiam-se no princípio de que tendo o paciente alérgico, 

imunoglobulinas da classe E (IgE) na pele contra as substâncias que lhe desencadeiam 

reações, a simples introdução destas mesmas substâncias na forma de determinado antígeno 

por via intradérmica provoca uma reação local em forma de pápula. Medindo-se o tamanho 

destas reações papulosas, pode-se quantificar a reatividade do paciente em relação ao 

antígeno suspeito. O teste alérgico de punctura, o Prick Teste, foi utilizado com o intuito de 

avaliar uma possível sensibilidade dos voluntários à VH, funcionando como fator de exclusão 

do ensaio. O Prick Teste é um método seguro, de fácil realização e de baixo custo, utilizado 

para detecção dos alérgenos envolvidos na sensibilização de pacientes atópicos. Este teste é 

amplamente utilizado pelos clínicos alergistas e em pacientes com alergia ocular para ajudar a 

evitar crises, já que permite que o paciente evite o contato com os alérgenos aos quais é 

sensível (BOUSQUET et al., 2003). O Prick Teste foi utilizado com o intuito de avaliar uma 

possível sensibilidade dos voluntários à VH, funcionando como fator de exclusão do ensaio. 

As reações obtidas no Prick Teste se enquadram nas do Tipo I da Classificação de Gel e 

Coombs ou hipersensibilidade imediata, mediada pela IgE e ocorrem pela consequente 

liberação de mediadores inflamatórios de ação rápida (histamina), por desgranulação dos 

mastócitos presentes na derme. O Prick Teste tem uma eficiência estatística (especificidade) 

em torno de 80% no diagnóstico das Hipersensibiliades do Tipo I (BOUSQUET et al., 2003). 

Nenhum dos 24 voluntários pré-selecionados apresentou na leitura do teste qualquer indício 

de reação alérgica à VH, embora dois deles tenham mencionado história de rinite alérgica na 

adolescência. Esse resultado, a priori, mostrou que a VH não ativou no sistema imune as 

imunoglobulinas da classe E. Outros resultados de testes imunológicos com vacinas 

anticâncer de peptídeos também apresentaram isenção de reações alérgicas a antígenos 

tumorais (CATELAIN et al., 2004). 

 

Alguns eventos adversos, como cefaléia, prurido no local da administração, náuseas, 

otite, astenia, febre e mialgia, foram constatados em alguns voluntários no transcorrer do 

estudo. A resposta imune, assim como todos os sistemas biológicos, está sujeita a uma 

variedade de mecanismos de controle que servem para ativar a resposta a um determinado 

antígeno (PAVLENKO et al., 2004). Uma resposta imune eficiente é o resultado final de 

interações entre o antígeno e uma rede de células imunologicamente competentes. A natureza 
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da resposta imune, qualitativa e quantitativamente, é determinada por muitos fatores, 

incluindo a maneira e via da administração do antígeno.  As células T e B são ativadas pelo 

antígeno tumoral da vacina seguindo-se a ligação eficiente de seus receptores específicos de 

antígeno. Essa ligação não é do antígeno propriamente dito, mas sim de peptídios antigênicos 

processados ligados às moléculas de classe I ou II (complexos de histocompatibilidade). Após 

a ativação, a célula T responde com a produção de citocinas e seus receptores correpondentes 

permitindo, desta forma, a expansão clonal e a expressão da função efetora. No caso da célula 

B, a expressão do receptor de citocina, a expansão clonal e a diferenciação também ocorrem 

como uma consequência da ativação. A célula formadora de anticorpo resultante secreta 

grandes quantidades de anticorpo específico para o antígeno desencadeante. Os linfócitos T 

antígeno-específicos CD8+ podem lisar células portadoras de antígenos tumorais, em 

associação com moléculas do MHC. Esta citólise resulta do contato direto intercelular ou da 

secreção de citocinas como o fator de necrose tumoral e a linfotoxina, que lisam as células 

tumorais. Observa-se que estímulo do sistema imune provoca a liberação de vários tipos de 

citocinas e outros mediadores que via de regra provocam alterações na homeostasia corporal 

levando ao aparecimento de eventos adversos leves e moderados. Todos esses eventos 

adversos observados nos voluntários submetidos ao ensaio Fase I com a VH são, portanto, 

resultantes da liberação de citocinas decorrentes da ativação do sistema imune (ACRES et al., 

2004). 

 

Como mostram os exames hematológicos, nos gráficos de dispersão, alguns 

voluntários apresentaram resultados acima dos valores de referência, embora a média final 

representada nos gráficos de barra não tenha ultrapassado esses valores normais de referência. 

Entretanto, em se tratando da resposta ao efeito de vacinas anticâncer, as respostas são 

individualizadas. Por isso, os resultados de cada voluntário foram avaliados isoladamente e 

em conjunto, através dos gráficos de dispersão.  

 

No caso da contagem total de leucócitos, dois voluntários apresentaram valores 

acima da normalidade, o que pode indicar uma resposta mais acentuada aos estímulos da VH 

sobre a imunidade celular. No que diz respeito aos monócitos, observou-se que dois 

voluntários foram também mais sensíveis a ação da VH que os demais. Como os monócitos 
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são precursores dos macrófagos e esses responsáveis pela ação fagocitária, representam 

indícios de estimulação do sistema imune (ABBAS, 2003a). 

 

Os parâmetros bioquímicos não revelaram alterações significantes exceto para um 

dos voluntários que apresentou proteínas totais acima dos padrões de normalidade, 

possivelmente devido a resposta da imunidade humoral, decorrente do aumento dos 

anticorpos circulantes (ROSEMBERG, 2000). 

 

Os voluntários do estudo de Fase I com a VH não apresentaram modificações 

significativas dos parâmetros imunológicos avaliados no pós-estudo quando comparados com 

os resultados obtidos antes da administração da vacina. A possibilidade de manipulação do 

sistema imunológico, com a utilização artificial de células e moléculas normalmente 

sintetizadas pelo próprio sistema, reacende uma antiga discussão sobre a real participação 

deste no desenvolvimento do câncer. Inicialmente descrita, na metade do século, pelo 

imunologista australiano MacFarland Burnet, a teoria da "vigilância imunológica" postula que 

o sistema imune, ao longo de toda a nossa vida, reconhece continuamente como estranhas 

todas as células que apresentem antígenos tumorais (STERN et al., 2000). Não fosse assim, 

todos os vertebrados morreriam precocemente de tumor. Evidências clínicas que suportavam 

a idéia não faltavam. Afinal, os tumores malignos incidem com enorme predominância em 

pessoas idosas e, portanto, com algum grau de imunodeficiência. Além disso, os testes de 

avaliação de sensibilidade tardia, já descritos mas pouco entendidos na época, demonstravam 

uma incontestável hiporreatividade nos pacientes portadores de neoplasias. Mais importante, 

porém, para a aceitação científica da tese da vigilância imunológica, foi o fato de que a teoria 

serviu como sustentação para a função da imunidade celular. Até então entendido como 

direcionado apenas contra enxertos artificialmente introduzidos, o sistema imune celular 

encontrava agora uma clara razão para a sua conservação evolutiva nos organismos 

vertebrados. Dessa forma, os componentes desse sistema combateriam primariamente as 

células cancerosas reconhecidas como não próprias, em função de determinantes antigênicos 

adquiridos durante a transformação neoplásica. Mesmo assim, muitas vezes, o sistema imune 

não reconhece as células tumorais (DALGLEISH & BROWNING, 1996). Por outro lado, um 

grande número de antígenos associados aos tumores vêem sendo descobertos constantemente 
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e mostraram-se capazes de gerar respostas celulares citotóxicas e produção de anticorpos 

contra o tumor (JAGER, JAGER, KNUTH, 2003). 

 

A imunoterapia é uma das novas opções terapêuticas mais estudadas atualmente. 

Consiste basicamente em fazer com que o tecido tumoral seja processado e apresentado pelo 

sistema imunológico, gerando uma resposta capaz de reconhecer e destruir as células 

tumorais e também, memória imunológica capaz de evitar uma recidiva tumoral. (PRHEN, 

1973, SABBATINI, et al., 2000). 

 

Grande parte do funcionamento do sistema imunológico já é perfeitamente conhecido 

e principalmente o que e como precisa ser feito para estimulá-lo. Porém, os resultados dos 

diversos protocolos clínicos baseados na imunoterapia ainda não são consistentes e o índice 

de resposta ainda não é alto. Um dos principais problemas é que o tecido tumoral é originário 

de células sadias com as quais compartilha a quase totalidade de seus antígenos. Sendo assim, 

a maioria dos antígenos dos tumores são "self antígenos", e gerar uma resposta contra o tumor 

poderia ser comparada como a geração de uma resposta auto-imune seletiva  (MARSHALL et 

al., 2000;  MAXWELL-ARMSTRONG et al., 2001). 

 

O emprego de vacinas peptídicas baseia-se na busca de antígenos no tecido tumoral, 

que possam ser reconhecidos e processados pelo sistema imunológico (ABBAS, 2000). O 

reconhecimento e destruição das células tumorais é feito principalmente por linfócitos. Estes 

reconhecem as células tumorais através de peptídeos que são sequências imunogênicas de 

aminoácidos. Cada antígeno associado ao tumor apresenta milhares de aminoácidos sendo 

que o reconhecimento é feito por uma ou mais pequenas sequências de cerca de 7 a 20 

aminoácidos para linfócitos CD8 e CD4 respectivamente. Cada proteína tumoral pode 

apresentar um ou mais peptídeos que são imunodominantes (WITTIG et al., 2001). 

 

A identificação de peptídeos reconhecidos pelos Tc específicos de tumores humanos e 

a clonagem dos genes que codificam os antígenos específicos de tumor reconhecidos pelos Tc 

conforme antes descrito proporcionaram a base para outra forma de imunização antitumoral 

ativa, ou seja, a introdução de antígenos específicos de tumores nos pacientes portando 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12918057
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tumores, usando para isto preparações de vacinas imunogênicas (Stern et al., 2000). A base 

lógica para a abordagem a esta vacina “terapêutica” é a probabilidade de que as células T de 

memória específicas para o tumor nestes pacientes poderão ser ativa e especificamente 

estimuladas por estas vacinas, e o desenvolvimento posterior de células de memória poderá 

ser potencializado. A imunização por estes antígenos pode ser teoricamente efetuada pela 

administração direta de peptídeo ou de proteína purificados, por imunização com células 

expressando genes recombinantes que codificam estes antígenos, ou pela injeção de vetores 

de expressão codificando os antígenos tumorais (vacinas de DNA) (PORGADOR et al., 1998, 

AKBARI et al., 1999). Uma desvantagem das vacinas de peptídeos é que os peptídeos do 

tumor administrados não tem probabilidade de substituir eficientemente os outros peptídeos 

não-imunogênicos já ligados às moléculas do MHC na superfície das células tumorais. Por 

outro lado, as proteínas intactas têm mais probabilidade de entrar na via da classe II de 

apresentação de antígenos e ativar os linfócitos Ta CD4+ , porém não os Tc CD8+. As vacinas 

de DNA podem ser o melhor modo de induzir respostas de Tc, porque o DNA poderá ser 

captado pelas células do hospedeiro e os antígenos codificados podem ser transferidos para o 

citoplasma, entrando na via da classe I de apresentação de antígenos do MHC. Para os 

antígenos tumorais únicos, como pode ocorrer nas mutações em pontos aleatórios nos genes 

celulares, esses protocolos de imunização podem ser impraticáveis, porque poderiam exigir a 

identificação inicial destes antígenos a partir dos tumores individuais pelo uso de sondas de 

células T. Por outro lado, os antígenos compartilhados por muitos tumores, como é o caso do 

MAGE, da tirosinase e do gp 100 nos melanomas, ou das proteínas Ras mutadas na posição 

12, são imunógenos potencialmente úteis para pacientes de cânceres muito diferentes. Seria 

possível determinar se o tumor de um paciente expressa um antígeno tumoral particular 

comum detectando-se, por meio da reação em cadeia usando polimerase (PCR), o relevante 

gene mutado, e poderia ser usada a tipagem do antígeno leucocitário humano (HLA) para 

determinar se o paciente expressa moléculas do MHC que se ligam ao peptídeo 

imunodominante daquele antígeno (ROSENBERG, 2000).  

 

A imunização com células expressando altos níveis de genes de antígenos tumorais 

tem a vantagem de que estes antígenos poderão ter pronto acesso às vias de apresentação da 

classe I do MHC e podem ser mais eficientemente apresentadas aos Tc do que as vacinas 
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isentas de antígenos. Este processo poderia ser alcançado ligando-se os genes que codificam 

os antígenos a promotores ativos e transfectando as construções para as células tumorais do 

hospedeiro ou para outros tipos de células ex vivo e reintroduzindo no paciente as células 

transfectadas. Alternativamente, podem ser usadas vacinas com vírus recombinante da vacina 

com partículas de genes de antígenos tumorais no paciente (LIU et al., 2004). 

 

Assim, pode-se elaborar vacinas baseadas apenas em peptídeos predominantemente 

expressos em tumores, como na VH, evitando-se usar toda a proteína ou células tumorais. Isto 

geraria maior especificidade e diminuiria a possibilidade de reações auto-imunes por 

antígenos compartilhados. Isto ocorre frequentemente em pacientes com melanoma quando 

respondem a imunoterapia com regressão tumoral e desenvolvem vitiligo (CHAMBERLAIN 

& KAUFMAN, 2000;  CHAMBERLAIN, 1999). 

 

A VH é preparada a partir de antígenos de superfície de natureza peptídica, 

apresentados pelas células tumorais, sendo portanto, isento de reações auto-imunes por 

antígenos compartilhados. A ausência de eventos adversos, no estudo realizado, corrobora os 

resultados da literatura especializada e aqueles observados com os pacientes longos períodos 

de tratamento (MOINGEON, 2001; RAZZAQUE, DYE, PURI, 2000). 

 

A vantagem do emprego de vacinas de peptídeos, como a VH, é a ausência de efeitos 

colaterais significativos e a possibilidade de associação múltipla, tomando a imunização mais 

específica com menores chances de escape para as células tumorais. As limitações ainda são o 

pequeno número de peptídeos imunodominantes de cada proteína tumoral, o que poderia ser 

sobrepujado com a descoberta de novos peptídeos miméticos (HALLIN & ADAMS, 1997; 

HANNA et al., 2001). 

 

Assim sendo, as grandes vantagens das vacinas baseadas na manipulação do sistema 

imunológico, como foi observado nesse estudo de Fase I com a VH, são a baixa toxicidade 

com grande especificidade, a possibilidade de associação com outras terapias e, 

principalmente, a possibilidade de gerar memória imunológica que poderia prevenir uma 

recorrência tumoral (LOBBEZOO et al., 1999). 
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Por outro lado, deve-se enaltecer que uma das maiores dificuldades encontradas no 

uso das vacinas anticâncer é o fato de que cada organismo responde de forma diferente ao 

estímulo imunológico (RIENK et al., 2000). O tratamento com linfócitos Ta CD4+ e CD8+ 

específicos para antígenos tumorais associados ao tratamento com anticorpos idiotípicos tem 

se mostrado, de maneira geral, o mais eficaz contra o câncer (MILIEF et al., 1996; DISIS et 

al., 2001). A literatura reporta que resultados com vacinas baseada em peptídeos específicos 

não são muito significantes devido ao comprometimento de ativação de células Ta em 

estágios avançados da doença. Nos animais, as diferenças genéticas no MHC, são 

responsáveis pelas respostas pouco elucidativas (WEBER et al., 2002). Os resultados 

encontrados nos estudos pré-clínicos com a VH são compatíveis com a literatura, onde alguns 

animais apresentam redução total do tumor e outros morrem ainda na primeira fase do 

experimento (PEREIRA et al., 2001). Esse mesmo tipo de resultado tem sido encontrado com 

pacientes tratados com vacinas peptídicas anticâncer onde melhoras significativas têm sido 

observadas em alguns pacientes enquanto outros não reagem de forma alguma ao tratamento 

(SHUKOKAI, 2000). Mesmo assim, em função dos benefícios obtidos por alguns pacientes, 

torna-se perfeitamente justificável investir na pesquisa e desenvolvimento de vacinas com 

antígenos tumorais.  
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 CONCLUSÃO 

 
Foi possível demonstrar que a Vacina Hasumi não apresentou toxicidade relevante nos 

diversos órgãos e tecidos, nem tampouco alterações significativas nos exames laboratoriais 

dos voluntários sadios submetidos ao estudo de Fase I, mostrando-se portanto, segura quando 

utilizada em seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  124  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  

 



  125  

REFERÊNCIAS 

ABBAS, A. K., LICHTMAN, A. H., POBER, J. S. Effector Mechanisms of Cell- Mediated 
Immmunity. In: Cellular and Molecular Immunology. 4th ed. Philadelphia: W. B. 
Saunders, 2003, cap. 13: p. 291-308. 

 

ABBAS, A. K., LICHTMAN, A. H., POBER, J. S. Immunity to Tumors. In: Cellular and 
Molecular Immunology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2003, cap. 17: p. 384-403. 

 

ACRES, B., PAUL, S., HAEGEL-KRONENBERGER, H., CALMELS, B., SQUIBAN, P. 
Therapeutic cancer vaccines. Curr Opin Mol Ther. Feb;6(1):40-7, 2004. 

 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Temas de Biologia. ed. Moderna, 2003, n. 11. 

 

ANICHINI, A., MAZZOCCHI, A., FOSSATI, G., PARMIANI, G. Cytotoxic T lymphocyte 
clones from peripheral blood and from tumor site detect intratumor heterogeneity of 
melanoma cells. Analysis of specificity and mechanisms of interaction. J. Immunol., 
142: 3692 - 3701. May, 1989. 

 

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY, Educational Book, 40th Annual 
Meeting, June 5-8, New Orleans, LA, ISSN 1548-8748. 

 

BAIN, B. Células sanguíneas: um guia prático. 2ª ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

BARTH, R. J., MULE, J. J., SPIESS, P. J., ROSENBERG, S. A. Interferon gamma and 
tumor necrosis factor have a role in tumor regressions mediated by murine CD8+ 
tumor-infiltrating lymphocytes. J. Exp. Med., v. 173, p. 647-658, 1991.  

 

BERD, D. Contribution of dead cells to the immunogenicity of an autologous, hapten-
modified melanoma vaccine. Vaccine Jan 30;21(7-8):795-7, 2003. 

 
BEVERLY, P.C.L., CAROLL, M.W., STERN, P.L. Immunity and Cancer. In: Cancer 

Vaccines and Immunotherapy, 1st ed. Cambridge University, 2000, cap. 1: p. 1-18. 

 

BORQUE, L., BAROZZI, D., FERRARI, L. The Determination of Rheumatoid Faktors 
by an Immunoturbidimetric Assay on Roche/Hitachi Analysis Systems. Klin 
Lab;40:445–453, 1994. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15011780


  126  

 

BOUSQUET, J. In view methods for study allergy. In: Middleton’s allergy: principles and 
practice. 6th ed. St. Louis. Mosby, 2003,  p.427-34. 

 

BROWNING, M., DALGLEISH, A. G. Introduction and historical perspective. In: 
DALGLEISH, A. G., BROWNING, M. Tumor immunology: Immunotherapy and 
cancer vaccines. New York: Cambridge University, 1996, cap. 1, p. 1-6. 

 

BURNET, F. M. The concept of immunological surveillance. Prog.Exp. Tumor Res., v. 13, 
p. 1-27, 1970. 

 

Cancer Therapy Evaluation Program Common Toxicity Criteria. Version 2.0, DCTD, 
NCI, NIA, DHHS, March, 1998. 

 

CASTELLINO, F. J., BLANDL, T.,  WARDER, S. E.,  PROROK, M. Structure–function 
relationships of the NMDA receptor antagonist peptide, conantokin-R. FEBS Letters, 
Volume 470, Issue 2,  Pages 139-146, 24 March 2000. 

 

CATELAIN, A., COUSIN, F., FREYMOND, N., NANCEY, S., BERARD, F., NICOLAS, J. 
F. Vaccine-induced urticaria: how to differentiate allergy (IgE) from pseudoallergy. 
Ann Dermatol Venereol. Mar;131(3):239-43, 2004. 

 

CHAMBERLAIN, R. S. Prospects for the therapeutic use of anticancer vaccines. Drugs  
Mar;57(3):309-25, 1999. 

 

CHAMBERLAIN, R. S.; KAUFMAN, H. Innovations and strategies for the development 
of anticancer vaccines. Expert Opin Pharmacother May;1(4):603-14, 2000. 

 

CHAPMAN P. B., MORRISEY, D., PANAGEAS, K.S., WILLIAMS, L., LEWIS, J.J., 
ISRAEL, R. J., HAMILTON, W. B., LIVINGSTON, P. O. Vaccination with a Bivalent 
GM2 and GD2 Ganglioside Conjugate Vaccine: A Trial Comparing Doses of GD2 
Keyhole Limpet Hemocyanin. Clin. Cancer Res., 6: 4658 - 4662, Dec, 2000. 

 

COLEY, F. A Case Of Transposed Viscera. The Lancet, Volume 142, Issue 3661, 28, Page 
1059, October 1893. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15107740
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15107740


  127  

CORTNER, J., WOUDE, G.F.V. Essentials of Molecular Biology. In: DEVITA, V.T., 
HELLMAN, S., ROSENBERG, S.A. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 5 
ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1997, p. 3-33. 

 
COTRAN, R. S., KUMAR, V., ROBBINS, S. L. ROBBINS Pathologic basis of disease. 5th. 

ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1999. 

 

DASKALAKIS, M., LÜBBERT, M.,  KUNZMANN, R., ENGELHARDT, M., GUO, Y.,     
WIJERMANS, P. Nonclonal neutrophil responses after successful treatment of 
myelodysplasia with low-dose 5-aza-2’-deoxycytidine (decitabine) . Leukemia 
Research, In Press, Corrected Proof, Available online 11 June 2004. 

  

DISIS, M. L. Immunologic endpoints in vaccine development. European Journal of 
Cancer, Volume 37, Supplement 3, Page S 115, September 2001. 

 

DISIS, M. L. et al.. Clinical translation of peptide-based vaccine trials: the HER-2/neu 
model. Crit Rev Immunol;21(1-3):263-73, 2001. 

 

DRANOFF, G. Interpreting cancer vaccine clinical trials. J Gene Med  Mar-Apr;1(2):80-3, 
1999.  

 
FAILACE, R. Hemograma: manual de interpretação. 4ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2003. 

   

FOLEY, E. J. Antigenic properties of methylcolanthrene-induced tumors in mice of the 
strain of origin. Cancer Res., v. 13, p. 835-837, 1953. 

 

FOON, K. A., LUTZKY, J., BARAL, R. N., YANNELLI, J. R., HUTCHINS, L., 
TEITELBAUM, A.,. KASHALA, O. L., DAS, R., GARRISON, J., REISFELD, R. A., 
BHATTACHARYA-CHATTERJEE, M. Clinical and Immune Responses in Advanced 
Melanoma Patients Immunized With an Anti-Idiotype Antibody Mimicking 
Disialoganglioside GD2. J. Clin. Oncol.,18: 376, Jan, 2000. 

 

FORNI, G., FOA, R. The role of cytokines in tumor rejection. In: DALGLEISH, A. G., 
BROWING, M. Tumor immunology: Immunotherapy and cancer vaccines. New 
York: Cambridge University, 1996, cap. 9, p. 199-218. 

 

GILBOA, A., The Makings of a Tumor Rejection Antigen, Immunity, Volume 11, Issue 3,  
Pages 263-27, 01 September 1999. 



  128  

GOODMAN, D. G., WARD, J. M., SQUIRE, R. A., PAXTON, M. B., CHU, K. C., 
LINHART, M. S. Neoplastic and nonneoplastic lesions in aging Osborne-Mendel 
rats. Toxicol. Appl. Pharmacol., v. 55, p. 433-447, 1980. 

 

GREGORY, C. C., MURRAY, R. H., EDWARDS, C. F., RICKINSON, A. D. Down-
regulation of cell adhesion molecules LFA-3 and ICAM-1 in Epstein-Barr virus-
positive Burkitt’s lymphpoma underlies tumor cell escape from virus-specific T cell 
surveillance. J. Exp. Med., v. 167, p. 1811-1823, 1998. 

 

GREILING, H.; GREENER, A. M. Eds Lehrbuch der Klinischen Chemie und 
Pathobiocheme, 3° ed. Stuttgart / New York: Schattauer Verlog. 1995. 

 

HALLIN, P. A.; ADAMS, V. R. Cancer vaccines. Part 1. J Am Pharm Assoc (Wash) Sep-
Oct;NS37(5):598-9, 1997. 

 
HALLIN, P. A.; ADAMS, V. R. Cancer vaccines. Part 2. J Am Pharm Assoc (Wash) Nov-

Dec;NS37(6):706-9, 1997. 

 

HANNA, M. G. Adjuvant active specific immunotherapy of stage II and stage III colon 
cancer with an autologous tumor cell vaccine: first randomized phase III trials show 
promise. Vaccine  Mar 21;19(17-19):2576-82, 2001. 

 

HANNA, N. Role of natural Killer cells in control of cancer metastasis. Cancer Metastasis 
Rev., v. 1, p. 45-54, 1982. 

 

HANNA, N., FIDLER, I. J. The role of natural killer cells in the destruction of circular 
tumor emboli. J. Natl. Cancer Inst., v. 65, p. 801, 1980. 

 

HART, I. R. Adhesion receptors and cancer. In: HORTON, M. A. Molecular biology of 
cell adhesion molecules. London: John Wiley, 1996. cap. 6, p. 87-98.  

 

HART, I. R., SAINI, A. Biology of tumor metastasis. Lancet, v. 339, p. 1453-1457, 1992. 

 

HELLING, F., ZHANG, S., SHANG, A., ADLURI, S., CALVES, M., KOGANTY, R., 
LONGENECKER, B.M., YAO, T.J., OETTGEN, H. F., LIVINGSTON, P.O. GM2-KLH 
conjugate vaccine: increased immunogenicity in melanoma patients after 
administration with immunological adjuvant QS-21. Cancer Res.55: 2783 - 2788. Jul, 
1995. 



  129  

HERBERMAN, R. B. Cellular immunity. In: MENDELSON A C., HOWLEY, A., 
ISRAEL, S. J., LIOTTA L. The molecular basis of cancer. Philadelphia: W. B. 
Saunders, 1995. cap. 22, p. 511-533. 

 

HERBERMAN, R. B., HOLDEN, H. T. Natural cell mediated immunity. Adv. Cancer Res. 
v. 27, p. 305-377, 1978. 

 

HSUEH, E. C., FAMATIGA, E., GUPTA, R. K., QI, K., MORTON, D. L. Enhancement of 
complement-dependent cytotoxicity by polyvalent melanoma cell vaccine 
(CancerVax): correlation with survival. Ann. Surg. Oncol., 5: 595 - 602, Oct, 1998. 

 

ISHIZAKA, K., ISHIZAKA, T.: Identification of yE-antibodies as a carrier of reaginic 
activity. J Immunol 99, 1187–1198 , 1967. 

 
ISHIZAKA, T.: Analysis of triggering events in mast cells for immunoglobulin E-

mediated histamine release. J Allergy Clin Immunol 67, 90–96 , 1981. 
 

JAGER, E., JAGER, D., KNUTH, A. Antigen-specific immunotherapy and cancer 
vaccines. Int J Cancer. Oct ,10;106(6):817-20, 2003. 

 

JANETZKI, S., SCHAED, S., BLACHERE, N. E. B., BEN-PORAT, L.,  HOUGHTON, A. 
N., PANAGEAS, K. S.  Evaluation of Elispot assays: influence of method and 
operator on variability of results.  Journal of Immunological Methods, Volume 291, 
Issues 1-2, Pages 175-183, August 2004. 

 

JOHANSSON, S. G. O., BENNICH, H., WIDE, L. A new class of immunoglobulin 
inhuman serum. Immunology 14, 265-272, 1968. 

 

KATZUNG, B. G. Avaliação Básica e Clínica de Novas Drogas. Estudos Clínicos: IND & 
NDA. Guanabara Koogan, 2003, 8 ed, cap. 5, p. 61. 

 

KAWAKAMI, Y., CURIEL, T. J., CURIEL, D. T. Cancer gene therapy and 
immunotherapy. Cancer Chemother Biol Response Modif.;21:327-37, 2003. 

 

KING, S. E. Therapeutic cancer vaccines: an emerging treatment option. Clin J Oncol 
Nurs. Jun;8(3):271-8, 2004. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12918057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15338753


  130  

KLEIN, J., HOREJSI, V. Immunology. 2 ed. London : Blackwell Science, Cap.13: Antigens: 
p.393-421. Cap.21: Defense against invaders: p. 532-595, 1997. 

 

KLEIN, E., MANTOVANI, A. Action of natural killer cells and macgophages in cancer. 
Curr. Opin. Immunol., v. 5, p. 714-718, 1993. 

 

KLINMAN, N. R., The "Clonal Selection Hypothesis" and Current Concepts of B Cell 
Tolerance. Immunity, Volume 5, Issue 3, Pages 189-195, 1 September 1996. 

 

KRIPKE, B. R., OGDEN, T. E. A technique for beveling fine micropipettes. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Volume 36, Pages 323-326, 
1974. 

 

KWAK, L.W., LONGO, D.L. Modern Vaccine Adjuvants. In: CHABNER, B.A, LONGO, 
D.L. Cancer Chemotherapy and Biotherapy. Philadelphia: Lippincott-Raven 
Publishers, 1996, p. 746-763. 

 

LENHARD, R. E. J., OSTEEN, R. T., GANSLER, T. The American Cancer Society’s 
Clinical Oncology, 1a ed. American Cancer Society, 2001. 

 

LEVI, F. Chronotherapy of cancer: biological basis and clinical application. 
Pathol Biol (Paris). Apr;42(4):338-41, 1994. 

 

LEWIS, J. J. Therapeutic cancer vaccines: Using unique antigens. Proc Natl Acad Sci U S 
A. Aug 5, 2004. 

 

LIOTTA, L. A. Tumor invasion and metastasis - role of the extracellular matrix. Rhodes 
Memorial Award Lecture. Cancer Res., v. 46, p. 1-17, 1986. 

 

LIOTTA, L. A., STETLER-STEVENSON, W. G. Principles of molecular cell biology of 
cancer: cancer metastasis. In: DE VITA, V. T., HELLMAN, S., Cancer: principles 
and practice of oncology. Philadelphia: ROSENBERG, S. A (Ed.), 1985. 

 

LIPTON, A., HARVEY, H. A., BALCH, C. M., ANTLE, C. E., HECKARD, R., 
BARTOLUCCI, A. A. Corynebacterium parvum versus bacille Calmette-Guerin 
adjuvant immunotherapy of stage II malignant melanoma. J. Clin. Oncol., 9: 1151 - 
1156, Jul, 1991. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15297620


  131  

LIU, M., ACRES, B., BALLOUL, J. M., BIZOUARNE, N., PAUL, S., SLOS, P., 
SQUIBAN,  P. Gene-based vaccines and immunotherapeutics. Proc Natl Acad Sci U S 
A. Aug 27, 2004. 

 

LIVINGSTON, B., CELIS, E., FIKES, J., WENTWORTH, P.,  SIDNEY, J.,  
SOUTHWOOD, S., MAEWAL, A., DEL GUERCIO, M. F., SETTE, A. Identification 
of potential TC epitopes of tumor-associated antigen MAGE-1 for five common 
HLA-A alleles. Molecular Immunology, Volume 31, Issue 18, Pages 1423-1430, 
December 1994. 

 

LLOYD, K. O. Humoral immune responses to tumor-associated carbohydrate antigens. 
Semin. Cancer Biol., v. 2, p. 421-425, 1991. 

 

LOBBEZOO, M. W.; KRUL, M. R.; PINEDO, H. M. Discovery of new anti-cancer agents. 
Forum (Genova) Jul-Dec;9(3 Suppl 3):47-5, 1999. 

 

LOMAS, M., LIAUW, W., PACKHAM, D., WILLIAMS, K., KELLEHER, A., 
ZAUNDERS, J., WARD, R. Phase I clinical trial of a human idiotypic p53 vaccine in 
patients with advanced malignancy. Ann Oncol. Feb;15(2):324-9, 2004. 

 

MANTOVANI, A., BOTTAZZI, B., COLOTTA, F., SOZZANI, S., RUCO, L. The origin 
and function of tumor-associated macrophages. Immunol. Today, v. 13, p. 265-270, 
1992. 

 

MARINCOLA, F. M., WHITE, D. E., WISE, A. P., ROSENBERG, S. A. Combination 
therapy with interferon alfa-2a and interleukin-2 for the treatment of metastatic 
cancer. J. Clin. Oncol., 13: 1110 - 1122, May, 1995. 

 

 

MARSHALL, J. L., HOYER, R. J., TOOMEY, M. A., FARAGUNA, K., CHANG, P., 
RICHMOND, E., PEDICANO, J. E., GEHAN, E., PECK, R.A., ARLEN, P., TSANG, K. 
Y., SCHLOM, J. Phase I study in advanced cancer patients of a diversified prime-
and-boost vaccination protocol using recombinant vaccinia virus and recombinant 
nonreplicating avipox virus to elicit anti-carcinoembryonic antigen immune 
responses. J Clin Oncol Dec 1;18(23):3964-73, 2000. 

 

MAXWELL-ARMSTRONG, C. A. et al.. Randomized double-blind phase II survival 
study comparing immunization with the anti-idiotypic monoclonal antibody 105AD7 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15333750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15333750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14760129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14760129


  132  

against placebo in advanced colorectal cancer. Br J Cancer  Jun 1;84(11):1443-1446, 
2001. 

 

MELIEF, C. J. M., OFFRINGA, R.,  VAN DER BURG, S. J., OSSENDORP, F., TOES, R. E 
Design and evaluation of antigen-specific vaccination strategies against cancer. 
Current Opinion in Immunology, Volume 12, Issue 5, Pages 576-582, 1 October 2000. 

 

MION D. et al. Arq. Bras. Cardiol. Vol.82, Suplemento IV, 2004. 

 

MOINGEON, P. Cancer vaccines. Vaccine 2001 Jan 8;19(11-12):1305-26, 2001. 

 

MORRIS, M.W.; DAVEY, F.R. Exame básico do sangue. In: HENRY, J.B. Diagnósticos 
Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 19a ed., São Paulo: Editora Manole 
Ltda, 1999. 

 

NAKAMOTO, T., IGAWA, M., MITANI, S., UEDA, M., USUI, A., USUI, T. Metastatic 
renal cell carcinoma arising in a native kidney of a renal transplant recipient. J. 
Urol., v. 152, p. 943-945, 1994. 

 

OFFRINGA, R., VAN DER BURG, S. H., OSSENDORP, F., TOES, E. M., MELIEF, C. J. 
M. Design and evaluation of antigen-specific vaccination strategies against cancer. 
Current Opinion in Immunology, Volume 12, Issue 5,  Pages 576-582, 1 October 2000. 

 

OLIVER, R. T. D., NOURI, A. M. E. T cell immune response to cancer in humans and its 
relevance for immunodiagnosis and therapy. Cancer Surv., v. 13, p. 173-204, 1992. 

 

PAGET, S., BUCK, C. A. Adhesion mechanisms controlling cell-cell and cell- matrix 
interactions during the metastatic process. In: MENDELSON A C., HOWLEY, A., 
ISRAEL, S. J., LIOTTA, L. The molecular basis of cancer. Philadelphia: W. B.  

 

PARDOLL, D. M., TOPALIAN, S. L. The role of CD4+ T cell responses in antitumor 
immunity. Current Opinion in Immunology, Volume 10, Issue 5, Pages 588-594, October 
1998. 

 

PAVLENKO, M., ROOS, A. K., LUNDQVIST, A. PALMBORG, A., MILLER, A. M., 
OZENCI, V., BERGMAN, B., EGEVAD, L., HELLSTROM, M., KIESSLING, R., 
MASUCCI, G., WERSALL, P., NILSSON, S., PISA, P. A phase I trial of DNA 



  133  

vaccination with a plasmid expressing prostate-specific antigen in patients with 
hormone-refractory prostate cancer. Br J Cancer. Aug 16;91(4):688-94, 2004. 

 

PEREIRA, M.R.P., PEREIRA, D., MACEDO, P. A., PESSOA, C., MORAES, M. O.de. 
Avaliação da vacina hasumi (VH) a base de peptídeos tumorais em ratos “wistar” 
inoculados com walker 256. In: XVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de 
Biologia Experimental, FeSBE, Caxambu, v. 16, p. 244, 2001.  

 

PEREIRA, M.R.P. Avaliação Experimental da atividade antitumoral de uma vacina 
peptídica anticâncer (Vacina Hasumi), Dissertação (Farmacologia) - Universidade 
Federal do Ceará, 2003. 

 

PERKINS, A.S., STERN, D.F. Molecular Biology of Cancer: Oncogenes. In: DEVITA, V.T., 
HELLMAN, S., ROSENBERG, S. A. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 5 
ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, p. 79-102, 1997. 

 

PRHEN, R. T., MAIN, J. M. Immunity to methylcolanthrene-induced sarcomas. J. Natl. 
Cancer Instit., v. 18, p. 769-778, 1957. 

 
PRHEN, R. T. Cancer and immune response. Proc. Inst. Med. Chicago, v. 29, p. 339-345, 

1973. 

 

PRHEN, R. T. Immunostimulation of the lympho-dependent phase of neoplastic growth. 
J. Natl. Cancer Inst., v. 59, p. 1043-1049, 1977. 

 

PRHEN, R. T. Cancer and immune response. Proc. Inst. Med. Chicago, v. 29, p. 339-345, 
1973. 

 

RAVEL, R. Laboratório clínico: Aplicações clínicas dos dados laboratoriais, 6ª ed., Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

 

RAZZAQUE, A.; DYE, E.; PURI, R. K.. Characterization of tumor vaccines during 
product development. Vaccine  Nov 8;19(6):644-7, 2000. 

 

RESTIFO, N. P., WANG, M. Antigen processing and presentation. In: BROWNING, M. 
J.; DALGLEISH, A. G. Tumor immunology: immunotherapy and cancer vaccines. 
New York: Cambridge University, 1996. cap. 3, p. 39-68. 

 



  134  

REYNOLDS, S. R., CELIS, E., SETTE, A., ORATZ, R., SHAPIRO, R. L., JOHNSTON, D., 
FOTINO, M.,  BYSTRYN, J. C. HLA-Independent Heterogeneity of CD8+ T Cell 
Responses to MAGE-3, Melan-A/MART-1, gp100, Tyrosinase, MC1R, and TRP-2 in 
Vaccine-Treated Melanoma Patients. J. Immunol., 161: 6970 - 6976, Dec, 1998. 

 

RITZMANN, S. E., DANIELS, J.C. Serum Protein Abnormalities - Diagnostic and Clinical 
Aspects. Boston, Mass: Little, Brown & Co, 1975. 

 

ROITT, I., BROSTOFF, J., MALE, D. Cooperação celular na resposta por anticorpo. In: 
Imunologia. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003, cap. 8:, p. 131-141. 

 

ROITT, I., BROSTOFF, J., MALE, D. Imunologia dos Tumores. In: Imunologia. 6. ed. São 
Paulo: Manole, 2003, cap. 18:, p. 289-300. 

 

ROSENBERG, S. A. Immunotherapy and gene therapy of cancer. Cancer Res., v. 51, p. 
5074s-5079s, 1991.  

 
ROSENBERG, S. A., ZHAI, Y., YANG, J. C., SCHWARTZENTRUBER, D. J., HWU, P., 

MARINCOLA, F. M., TOPALIAN, S. L., RESTIFO, N. P., SEIPP, C. A., EINHORN, J. 
H., ROBERTS, B., WHITE, D. E. Immunizing patients with metastatic melanoma 
using recombinant adenoviruses encoding MART-1 or gp100 melanoma antigens. J 
Natl Cancer Inst, 90: 1894 - 1900, Dec, 1998. 

 
ROSENBERG, S.A. Principles and Practice of the Biologic Therapy of Cancer, 3rd ed., 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. 

 

ROSENBERG, S. A., YANG, J. C., RESTIFO, N. P. Cancer immunotherapy: moving 
beyond current vaccines. Nat Med. Sep;10(9):909-15, 2004. 

 

SABBATINI, P. J. et al.. Immunization of ovarian cancer patients with a synthetic 
Lewis(y)-protein conjugate vaccine: a phase 1 trial. Int J Cancer  Jul 1;87(1):79-85, 
2000. 

 

SCOTT, A. M., WELT, S. Antibody-based immunological therapies. Current Opinion in 
Immunology, Volume 9, Issue 5 , Pages 717-722, October 1997. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15340416


  135  

SALGALLER, M.L., Cancer Vaccines: Basic Principles (Immune Adjuvants). In: 
ROSENBERG, S.A. Principles and Practice of the Biologic Therapy of Cancer, 3rd ed, 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. p. 584-601.  

 

SATO, Y.,  et al. Early recognition of hepatocellular carcinoma based on altered profiles 
of alpha-fetoprotein. New Engl J Med,328,25:1802–1806, 1993. 

 

SATO, Y., MAEDA, Y., SHOMURA, H., SASATOMI, T., TAKAHASHI, M., UNE, Y., 
KONDO, M., SHINOHARA, T., HYDA, N., KATAGIRY, K., SATO, K., SATO, M., 
YAMADÁ, A., YAMANA, H>, HARADA, M., ITOH, K., TODO, S. A phase I trial of 
cytotoxic A-lymphocyte precursor-oriented peptide vaccines  for colorectal 
carcinoma patients. Br J Cancer. Apr 5;90(7):133-42, 2004. 

 

SHUKOKAI DO BRASIL, Monografia do Produto, 1999. 

 

SHUKOKAI, Resultados Parciais de Observação Clínica no Hospital da Empresa 
Shukokai do Japão, 2000. 

 

SIVANANDHAM, M., ATAVROPOULOS, C.Y., WALLACK, M.K., Cancer Vaccine: 
Clinical Applycations (Whole Cell and Lysate Faccines), In: ROSENBERG, S.A., 
Principles and Practice of the Byologic Therapy of Cancer, 3rd ed, Philadelphia: 
Lippincott Willyams & Wilkins, 2000. p. 632-646. 

 

SJOBERG, E.O., CHAMMAS, R.,OZAWA, H., KAWASHIMA, I., KHOO, K.H., MORRIS, 
H. R., DELL, A., TAI, T., VARKI, A. Expression of a-N-acetyl-gangliosides in human 
melanoma cells is induced by genistein or nocodazole. J. Biol.Chem., 270: 2921-2930, 
1995. 

 

 Results of clinical trials with an allogenic melanoma tumor cell  lysate vaccine: 
Melacine. Semin Cancer Biol. Dec 13(6):409-15, 2003. 

 

SRIVASTAVA, R.,  KUMAR, D., SAIVASTAVA, B., S. Recombinant Mycobacterium 
aureus Expressing Escherichia coli - Galactosidase in High Throughput Screening of 
Antituberculosis Drugs. Biochemical and Biophysical Research Communications, 
Volume 240, Issue 3, Pages 536-539, November, 1997. 

 

STERN, P. L. Strategies in Adjuvant Therapy In: Surgical Oncology.  Martin Dunitz Ltd., 
2000., Volume 9, Issue 3, p. 14. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15054451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15054451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15054451


  136  

TANAKA, Y., KOIDO, S., XIA J., OHANA, M., LIU, C., COTE, G. M., SAWYER, D. B., 
CALDERWOOD, S., GONG, J. Development of antigen-specific CD8+ TC in MHC 
class I-deficient mice through CD4 to CD8 conversion. J Immunol. Jun 
15;172(12):7848-58, 2004. 

 

TECPAR. Instituto de Tecnologia do Paraná. Relatório Técnico para Avaliação do Teste 
de Esterilidade, 2000. 

 

THOMAS, J. Ed Labor and Diagnose, 4° ed  Marbug: Die Medizinische 
Verlagsgesellschaft. 1992. 

 

THOMPSON, J. A. Molecular cloning and expression of carcinoembryonic antigen gene 
family members. Tumor Biol, 16:10–16, 1995. 

 

TOPALIAN, S. L., SOLOMON, D., ROSENBERG, S. A. Tumor-specific cytolysis by 
lymphocytes ynfiltrating humqn melanomas. J. Immunol.,142: 3714 - 3725, May, 
1989. 

 

VENEGAS, L. F., FLECK, J. A biologia das metástases. In: FLECK, J. Câncer: 
Integração clínico-biológica. Rio de Janeiro: MEDSI, 1992. cap. 5, p. 51-68. 

 

VILLE, R., CHING, H., DORUDI, S. The Immunosurveillance of cancer: specific and 
nonspecific mechanisms. In: DALGLEISH, A. G., BROWING, M. Tumor 
immunology: Immunotherapy and cancer vaccines. New York: Cambridge University, 
1996. cap. 4, p. 7-38. 

 

VOGEL, F.R., Adjuvantes in Perspective. In: Dev Biol Stand, 92, p. 241-248, 1998. 

 

ZHANG W. M., LEINONEN J., KALKKINEN, N., DOWELL, B., STENMAN, U. H.  
Purification and Characterization of Different Molecular Forms of Prostate-Specific 
Antigen. In: Human Seminal Clin Chem, 41/11:1567-1573, 1995. 

 

WEBER, B., GÜRTHER , L.,THORSTENSSON, R., MICHL, U., MÜHLBACHER, A., 
BÜRGISSER, P., VILLAESCUSA,°R., EIRAS, A., ÇABEIEL, C., STEKEL, H., 
TANPRASERT, S., OOTA, S., SILVESTRE, M.J., MARQUES, C., LADEIRA, M., 
RABENAU, H., BERGER, A., SCHMITT, U., MELCHIOR, W. Multicenter 
Evaluation of a New Automated Fourth-Generation Human Immunodeficiencyency 
virus screening assay with a sensitive antigen detection module and high specificity. 
Jounal of Clinical Microbiology, v. 40, n. 6, p. 1938-1946. 2002. 

http://www.ncbi.nl�.nih.gov/entrez�query.fcgi?cmd=Betrieve&db=pubm�d&dopt=Abstract�list_uids=15187!69
http://www.ncbi.nl�.nih.gov/entrez�query.fcgi?cmd=Betrieve&db=pubm�d&dopt=Abstract�list_uids=15187!69


  137  

WILLIAMS, W.J.; MORRIS, M.W.; NELSON, D.A. Examination of the blood. In: 
BEUTLER, E.; LICHTMAN, M.A.; COLLER, B.S., et al. Williams Hematology. 5th ed., 
New York: McGraw-Hill, 1995. 

 
WITTIG, B. et al.. Therapeutic vaccination against metastatic carcinoma by expression-

modulated and immunomodified autologous tumor cells: a first clinical phase I/II 
trial. Hum Gene Ther  Feb 10;12(3):267-78, 2001. 

 

WITTIG, H. J., BELLOIT J., DE FILLIPPI, I., ROYAL, G.: Age-related serum 
immunoglobulin E levels in healthy subjects and in patients with allergic disease. J 
Allergy Clin Immunol 66, 305–313, 1980. 

 

WOLCHOK, J. D., LIVINGSTON, P. O. Vaccines for melanoma: translating basic 
immunology into new therapies. The Lancet Oncology, Volume 2, Issue 4, Pages 205-
211, 1 April 2001. 

 

WOLFEL, T., KLEHMANN, E., MULLER, C., SCHUTT, K. H., MEYER ZUM 
BUSCHENFELDE K. H., KNUTH, A. Lysis of human melanoma cells by autologous 
cytolytic T cell clones. Identification of human histocompatibility leukocyte antigen 
A2 as a restriction element for three different antigens J. Exp. Med. 170: 797 - 810, 
sep. 1989. 

 

Atlas de mortalidade por câncer no Brasil. Disponível em <www.inca.gov.br/atlas/>. Acesso 
em 10 jun. 2004. 

 

Dados de mortalidade. Disponível em <http: //www.ibge.gov.br/censo/default.php>. Acesso 
em 25 jan. 2003. 

 

HER2. Disponível em <www.roche.pt/her2/>. Acesso em 07 jun. 2004. 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.inca.gov.br/
http://www.roche.pt/her2


  138  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO 

 

 

 

 



  139  

GLOSSÁRIO 
 
 
Adjuvante Freund: O adjuvante de Freund é indicado apenas para estudos experimentais. 

(KLEIN, HOREJSI, 1997). 

 

Anti - CD20: Anticorpos monoclonais humanizados específicos contra os linfócitos B 

(KLEIN, HOREJSI, 1997). 

 
Anticorpo: Molécula protéica com uma sequência específica de aminoácidos que interage 

apenas com a molécula que induziu a sua produção (ABBAS et al., 2003a). 

 

Anticorpo 17-1A:  Glicoproteína da superfície celular de função incerta, expressa em células 

epiteliais normais e malignas (KLEIN, HOREJSI, 1997). 

 

Antígeno: Qualquer molécula que pode induzir uma resposta imunitária, ou seja, a reação do 

organismo a um agente estranho. Os antígenos estimulam a produção de anticorpos ou uma 

resposta imunitária celular. Incluem-se nesta designação toxinas, bactérias e vírus. (AMABIS 

& MARTHO, 2003). 

 

 Anti-Her2: HER2 é a abreviatura de Human Epidermal growth factor Receptor-type 2, ou 

seja, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano. A proteína HER2 é um 

produto de um proto-oncogene específico, um gene com potencial para causar o aparecimento 

de cancro. Em quantidades normais, a proteína tem um papel importante no crescimento e 

desenvolvimento de uma ampla categoria de células designadas por células epiteliais. Estas 

células constituem o revestimento exterior e interior do organismo e o tecido glandular. As 

células do tecido mamário responsável pela produção de leite são um bom exemplo de células 

epidérmicas. A proteína HER2 pode ser encontrada dispersa pela membrana celular. A 



  140  

proteína transmite sinais que orientam o crescimento celular, desde o exterior da célula até ao 

núcleo localizado dentro da célula. Pequenas moléculas designadas por fatores de 

crescimento aderem à proteína HER2 e sinalizam a célula para que esta cresça normalmente. 

(www.roche.pt/her2, 07/09/04, 17:41). 
 
Estudo Aberto: Tanto o pesquisador responsável como o sujeito da pesquisa são informados 

e têm conhecimento sobre a medicação que será administrada. 

 

GD3: O gangliosídio GD3 é um conhecido marcador tumoral de melanomas e outros tumores 

derivados da crista neural (SJOBERG et al., 1995). 

 
Gene: Um segmento de cromossoma que contém toda a informação necessária para a     

produção de uma proteína ou uma cadeia de RNA. Habitualmente, existe na célula duas 

cópias de um gene, uma em cada cromossoma de um par (ABBAS et al., 2003a). 

 

Hormonoterapia: Tratamento da doença recorrendo a hormônios ou fármacos que 

bloqueiem a sua atividade. A terapêutica hormonal é utilizada no tratamento dos tumores da 

mama, próstata e do ovário (ABBAS et al., 2003a). 

 
Índice de Massa Corpórea (IMC):  É a razão do peso (Kg) pela altura ao quadrado (m). É o 

melhor indicador de obesidade, pois enfatiza a adiposidade relativa dos indivíduos e minimiza 

os efeitos da altura. O valor ótimo é de 20 - 27 segundo Ministry of National Health and 

Welfare, Canadá, entretanto, a National Academy of Sciences enfatiza que o IMC aumenta 

com a idade, de 19 – 24 para adultos jovens e de 24 – 29 para acima de 65 anos. 

 

Linfócitos B: Estimulados pelas células CD4, multiplicam-se e passam a liberar anticorpos, 

que combatem tanto antígenos livres quanto antígenos que estejam grudados em células 

(AMABIS, MARTHO, 2003). 
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Linfócitos T auxiliadores (células CD4): Comandam o sistema imunitário. Reconhecem os 

fragmentos dos antígenos invasores apresentados pelos macrófagos, passando a se multiplicar 

intensamente. Produzem interleucinas, que estimulam a multiplicação de linfócitos T 

matadores (células CD8) e de linfócitos B (AMABIS, MARTHO, 2003). 

 
Linfócitos T matadores (células CD8): Estimulados pelas células CD4, multiplicam-se e 

passam a destruir células que apresentem antígenos, como as infectadas por vírus, por 

exemplo (AMABIS, MARTHO, 2003). 
 
 
Macrófagos: Constituem nossa primeira linha linha de defesa. Englobam os invasores e 

quebram seus componentes em pequenos fragmentos (antígenos), que ficarão expostos na 

superfície externa da célula (AMABIS, MARTHO, 2003). 

 
Maligno: Que possui a propriedade de se tornar estruturalmente desorganizado, invadindo as 

estruturas circundantes e formando metástases (ROITT et al., 2003b). 

 

Melanoma B16:  É bom modelo para estudos de tumores metastáticos, tendo afinidade quase 

que exclusiva para o tecido pulmonar. O tumor pode ser mantido na forma de cultura de 

células, sendo implantado no tecido celular subcutâneo em ratos (Black, Edwards), com 

grande capacidade para metastatizar para os pulmões (ALTERMAN, FORNABAIO, 

STACKPOLE, 1985). 

 

Metástase: Transferência da doença de uma zona do organismo para outra. Todos os tumores 

malignos têm potencial para metastizar (ABBAS, et al., 2003b) 

 

p53: Exerce a função de detecção de alterações no DNA e consequente correção ou morte 

celular. A proteína p53 é considerada como uma guardiã do genoma, e é um importante 

elemento na prevenção do desenvolvimento de tumores, sendo seu gene codificador 

classificado como gene supressor de tumor (KHAN et al., 2000). 
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QS-21: O adjuvante imunológico QS 21 é um glicosídeo triterpeno purificado derivado da 

casca de uma árvore da América do Sul: Quillaja saponaria molina. O adjuvante QS 21 

promove altos títulos de anticorpos assim como respostas de linfócitos T citotóxicos restritos 

ao complexo maior de histocompatibilidade (MHC) classe I. Ele também é o responsável por 

aumentar títulos de antígenos cancerígenos em camundongos. Portanto, o QS 21 apresenta 

um grande potencial como adjuvante imunológico em vacinas contra o câncer (HELLING et 

al., 1995). 
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ANEXO I 

 
Termo de Recrutamento Para Vacina Hasumi – Estudo Fase I 

 

Você está sendo convidado a participar de um processo de recrutamento de 

voluntários para um projeto de pesquisa clínica. Sua participação é importante, porém, você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos deste processo sejam 

esclarecidos. 

 

Responsáveis: Manoel Odorico de Moraes, Maria Elisabete Amaral de Moraes, 

Fernando Antônio Frota Bezerra da Unidade de Farmacologia Clinica do HUWC-UFC. 

 

O abaixo-assinado, (nome, idade, RG _______________ declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário de um processo de recrutamento 

para um projeto de pesquisa clínica sob responsabilidade dos médicos/pesquisadores clínicos 

Dr. Manoel Odorico de Moraes, Maria Elisabete Amaral de Moraes e Fernando Antônio Frota 

Bezerra e do Farmacêutico Francisco Arnaldo Viana Lima da Unidade de Farmacologia 

Clínica da UFC. O abaixo-assinado está ciente que: 

 

I - A sua participação neste processo de recrutamento tem como objetivo avaliar suas 

condições de saúde para possível participação em um projeto de pesquisa clínica. 

II - Será realizado um teste cutâneo no qual usa-se a VH como substância teste, a 

histamina (1%) como controle positivo e soro fisiológico (0,9%) como controle negativo 

(descrito a seguir). 

1. Aplica-se à pele uma única gota de cada substância (soro fisiológico, VH e 

histamina) na face anterior do antebraço. 

2. As substâncias foram colocadas obedecendo a uma distância de pelo menos 3,5cm, 

entre elas. 

3. A pele será puncionada (escarificada) com uma agulha, no centro de cada gota. 

4. Após 20 minutos de observação, faz-se a leitura utilizando uma régua graduada. 
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III - Será submetido aos seguintes exames laboratoriais hemograma completo 

(Hemoglobina, hematócrito, contagem diferencial de glóbulos brancos, contagem de glóbulos 

vermelhos e plaquetas.); bioquimica sanguínea (glicose, bilirrubina, proteínas totais, 

albumina, transaminases oxalacética e pirúvica, gamaglutamil trasnferase, creatinina, ácido 

úrico, colesterol e triglicerídeos). FAN, Fator Reumatóide, CD3, CD4, CD8, C3, Ig E, Ig G, 

Ig M e Ig A, CEA, PSA, Alfa-fetoproteína e betaHCG. Exames para a hepatite B e C e para 

AIDS (HIV 1 e HIV2) no sangue e parasitológico (nas fezes) foram feitos somente no pré 

estudo. Será submetido também a exame do coração (eletrocardiograma). 

IV - Obteve todas as informações necessárias para decidir conscientemente sobre a 

participação no referido processo. 

V - Tem a liberdade de desistir ou interromper a participação no processo no 

momento que desejar, sem necessidade de qualquer explicação  e que esta desistência não 

implicará em qualquer penalidade . 

VI- Os resultados obtidos durante o processo foram mantidos em sigilo, e a Unidade 

de Farmacologia Clínica não identificará o voluntário por ocasião da exposição e/ou 

publicação dos mesmos. 

VII - A Unidade de Farmacologia Clínica fornecerá informação ao voluntário e 

prestará qualquer tipo de esclarecimento em relação ao processo, quando solicitado pelo 

mesmo. 

VIII – Caso seja selecionado para um ensaio de pesquisa clínica, poderá entrar em 

contato com a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do do HUWC 

pelo telefone 288-8331 para apresentar recursos ou reclamações em relação ao ensaio clínico. 

IX- É condição indispensável, para participação no processo, que o voluntário esteja 

em boa saúde e, portanto, caso durante o processo de recrutamento, a avaliação clinica e/ou 

os exames laboratoriais não estiverem dentro dos limites de normalidade, ou julgados pelo 

investigador “clinicamente significante” você será dispensado com os devidos 

esclarecimentos e orientação médica. 

X -  Caso esteja sob tratamento médico no momento, ou esteja fazendo uso de 

quaisquer drogas ou medicações, ou tenha participado de qualquer outro ensaio clinico ou 

doado sangue no período de 90 dias antes da assinatura deste termo de seleção prévia você 

não poderá ser recrutado. 
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XI - Caso seja selecionado para participar do estudo, você fará uma nova entrevista 

antes da internação e nesta foram fornecidos dados adicionais do estudo em questão. Neste 

caso, você deverá assinar um outro termo denominado Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, antes da administração da medicação. 

 

Fortaleza, _______ de ______________________ de __________. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura de quem obteve a assinatura do voluntário. 
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ANEXO II 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

VACINA HASUMI – FASE I 

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua participação é 

importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O abaixo-assinado, (nome, idade, RG _______________ ) declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário de um processo de recrutamento 

para um projeto de pesquisa clínica sob responsabilidade dos médicos/pesquisadores clínicos 

Dr. Manoel Odorico de Moraes, Maria Elisabete Amaral de Moraes e Fernando Antônio Frota 

Bezerra e do Farmacêutico Francisco Arnaldo Viana Lima da Unidade de Farmacologia 

Clínica da UFC. O abaixo-assinado está ciente que: 

 

Natureza e Propósito do Estudo 

Avaliar a segurança da administração da VH em voluntários Sadios Brasileiros, do 

sexo masculino. 

Este tipo de experimento faz parte do procedimento para registro e aprovação do uso 

da VH no Brasil. Deste estudo participarão 20 a 26 voluntários.  

 

Procedimentos a serem realizados e Responsabilidades 

Antes de sua participação no estudo e após a sua participação você será convidado a 

ir na Unidade de Farmacologia Clinica para verificação da sua condição de saúde. Você será 

examinado por um médico que lhe fará um exame completo, medindo o seu pulso, sua 

temperatura, sua pressão arterial. Também será feito um exame do coração 

(eletrocardiogrrama). O médico lhe perguntará se você teve ou tem alguma doença e se você 

faz uso de algum medicamento. Durante a visita foram coletadas amostras de sangue, urina e 

fezes para exames laboratoriais. Os exames laboratoriais incluem exame de sangue completo 

como hemograma completo (hemoglobina, hematócrito, contagem diferencial de glóbulos 
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brancos, contagem de glóbulos vermelhos e plaquetas); bioquímica sangüínea (glicose no 

sangue, proteínas totais, albumina, transaminases oxalacética e pirúvica, gamaglutamil 

trasnferase, creatinina, ácido úrico, colesterol e triglicerídeos); FAN, Fator Reumatóide, CD3, 

CD4, CD8, C3, Ig E, Ig G, Ig M e Ig A; CEA, PSA, Alfa-fetoproteína e betaHCG; Sumário 

de urina. Exames para a hepatite B e C e para AIDS (HIV 1 e HIV2), no sangue, e exame de 

fezes (parasitológico), foram feitos somente no pré estudo. 

Durante o estudo, você será internado duas vezes por aproximadamente 06 horas e 

deverá comparecer ao ambulatório da Unidade de Farmacologia Clinica para administração 

da medicação em estudo, a cada 5 dias, perfazendo um total de 12 administrações.  

Será administrado por via subcutânea 1mL da VH e em intervalos regulares, será 

verificada sua pressão, pulso e temperatura. Nos dois internamentos foram também servidas 

refeições padronizadas (lanche matinal, almoço e lanche da tarde no dia de administração do 

medicamento) ou bebidas em horários preestabelecidos.  

A duração total de sua participação na pesquisa está estimada em 100 dias, a contar 

da primeira internação, após o processo de seleção. 

 

Responsabilidades 

É condição indispensável, para participação no ensaio clínico, que você esteja em 

boa saúde e, portanto, não esteja no momento sob tratamento médico ou fazendo uso de 

medicações não autorizadas nesse protocolo. Algumas regras deverão ser seguidas para sua 

participação no estudo: a) não pode ser dependente de drogas ou álcool e caso o investigador 

tenha alguma suspeita, poderá solicitar exame de urina para detecção do uso de drogas; b) não 

pode ter doado sangue ou plasma dentro dos três meses que antecedem o estudo ou ter doado 

1500 mL (um litro e meio) no período de um ano antecedendo o estudo; c) não pode tomar 

bebidas contendo cafeína e xantinas (chocolate, café, chá, coca-cola, etc) nas 12 horas que 

antecedem as internações.  

É ainda de sua responsabilidade em relação a sua participação no ensaio clínico: a) 

comparecer às internações e as administrações em regime ambulatorial na data e horários 

informados; b) se submeter a uma injeção subcutânea a cada 5 dias para administração da 

medicação; c) Ingerir toda a alimentação e líquidos que tenham sido previstos; d) retornar à 

Unidade, na data, horário e local combinados, para realização da consulta e exames de alta, 
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independentemente de haver sido interrompida sua participação no estudo ou de sua 

desistência. 

 

Possíveis Riscos e Desconfortos 

A administração subcutânea da VH pode ocasionar reações como lesões de pele 

avermelhadas, febre baixa, tremores, dor de cabeça, cansaço, náusea, vômitos, dor abdominal, 

dores musculares, tontura, tosse, falta de ar, sensação de aperto e calor no peito, taquicardia, 

diminuição da pressão arterial, dores em geral e de extremidades, dor no peito, queda de 

pressão, sensação de coceira nas costas, coxas e peito. 

Além dos efeitos citados, a administração de qualquer medicamento pode causar 

reações imprevisíveis. 

A administração por via subcutânea (uma picada sob a pele com uma pequena 

agulha) é um procedimento seguro e pode causar um leve desconforto, além de uma mancha 

no local da picada que frequentemente resolve sem maiores problemas. 

 

Benefícios ou Compensações 

A participação neste estudo, que é de caráter experimental, não tem objetivo de 

submetê-lo a um tratamento terapêutico. Conseqüentemente, não se espera que a participação 

no estudo traga qualquer benefício em função do tratamento. Tampouco estão previstos 

quaisquer procedimentos ou tratamentos alternativos, a não ser seu atendimento e tratamento 

em função de alguma possível intercorrência relacionada ao Estudo. 

 

  Intercorrências (Efeitos Indesejáveis) 

Se você sofrer algum malefício em decorrência direta de sua participação no estudo 

você receberá tratamento nesta Instituição, sem qualquer custo. Não haverá no entanto 

qualquer compensação de ordem financeira em função do ocorrido, a não ser que a condição 

faça jus da indenização prevista no Seguro de Vida em Grupo mencionado abaixo. Contudo, 

ao assinar este termo, você não está renunciando qualquer direito legal que você possui. 

Qualquer efeito indesejável deve ser comunicado o mais rápido possível à equipe 

médica, mesmo que o fato tenha ocorrido após sua alta das internações. Neste último caso, 
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você deverá entrar em contato por telefone, utilizando os números indicados no final deste 

Termo. 

Durante o período de 180 dias a partir da data da assinatura deste termo, o voluntário 

estará assegurado (Seguro de Vida em Grupo). 

 

Ressarcimento 

De acordo com valores previamente estabelecidos os voluntários foram ressarcidos 

das despesas e tempo despendidos na realização do supracitado estudo clínico após a consulta 

de alta. Caso desista, ou seja dispensado antes do estudo ser finalizado, o voluntário receberá 

o ressarcimento proporcionalmente ao tempo despendido, no final do estudo. Entende 

também que a desistência ou dispensa antes do comparecimento para a primeira internação 

não dá direito a ressarcimento. 

Estima-se que durante o período de sua participação no Estudo os voluntários terão 

como despesa os gastos de deslocamento da residência ou trabalho até o Unidade de 

Farmacologia Clinica para internação, para as administrações que foram realizadas a nível 

ambulatorial ou para realização dos exames e consultas, bem como realização de exames 

laboratoriais. Ainda deve ser previsto eventuais visitas posteriores para acompanhamento dos 

eventos adversos. O ressarcimento destas despesas já está incluído no valor estabelecido no 

item acima. 

 

Participação Voluntária 

Sua participação é voluntária e tem a liberdade de desistir ou interromper a 

participação neste estudo no momento que desejar. Neste caso, você deve informar 

imediatamente sua decisão ao pesquisador ou a um membro de sua equipe, sem necessidade 

de qualquer explicação e sem que isto venha interferir no seu atendimento médico desta 

Instituição. 

Obteve todas as informações e esclarecimentos necessários para poder decidir 

conscientemente sobre a participação no referido ensaio clínico. 

Independente de seu desejo e consentimento, sua participação no ensaio clínico 

poderá ser interrompida, em função a) da ocorrência de eventos adversos; b) da ocorrência de 

qualquer doença que, a critério médico, prejudique a continuação de sua participação no 
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estudo; c) do não cumprimento das normas estabelecidas; d) de qualquer outro motivo que, a 

critério médico, seja do interesse de seu próprio bem estar ou dos demais participantes; e) da 

suspensão do Estudo como um todo. 

A Unidade de Farmacologia Clínica o manterá informado, em tempo oportuno, 

sempre que houver alguma informação adicional que possa influenciar seu desejo de 

continuar participando no estudo e prestará qualquer tipo de esclarecimento em relação ao 

progresso da pesquisa, conforme sua solicitação. 

A interrupção não causará prejuízo ao seu atendimento, cuidado e tratamento pela 

equipe da Unidade de Farmacologia Clínica da UFC. 

 

 Divulgação de Informações quanto a Participação no Estudo 

Os registros que possam identificar sua identidade foram mantidos em sigilo, a não 

ser que haja obrigação legal de divulgação. A Unidade de Farmacologia Clínica não 

identificará o voluntário por ocasião da publicação dos resultados obtidos. 

Contudo, o(s) monitor(es) do Estudo, auditor(es), membros do Comitê de Ética em 

Pesquisa Clínica, ou autoridades do(s) órgão(s) regulamentar(es) envolvido(s) terão direito de 

ter acesso aos registros originais de dados clínicos de sua pessoa, coletados durante a 

pesquisa, na extensão em que for permitido pela Lei e regulamentações aplicáveis, com o 

propósito de verificar os procedimentos e dados do ensaio, sem no entanto violar a condição 

de que tais informações são confidenciais. Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, você está também autorizando tal acesso, mesmo se você se retirar do Estudo. 

 
Contatos e Perguntas 
 
Caso surja alguma intercorrência, deverá procurar a Unidade de Farmacologia Clínica 

(Fone 288-8250) e solicitar que a mesma contacte os médicos responsáveis pelo ensaio 

clínico ou então entrar em contato diretamente com os mesmos nos telefones indicados no 

final deste Termo de Consentimento. 

Poderá contactar o Dr. Manoel Odorico de Moraes para receber informações 

adicionais, relacionadas à pesquisa ou quanto aos seus direitos como voluntário. 
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Poderá contactar a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

do HUWC da UFC fone 288-8331, para apresentar recursos ou reclamações em relação ao 

ensaio clínico. 

Eu, por fim, declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após, tive nova oportunidade de fazer perguntas 

sobre o conteúdo do mesmo o também sobre o Estudo e recebi explicações que responderam 

por completo minhas dúvidas e reafirmo estar livre e espontaneamente decidindo participar 

do Estudo. 

Ao assinar este Termo de Consentimento eu também estou certificando que toda a 

informação que eu prestei, incluindo minha história médica, é verdadeira e correta até onde é 

de meu conhecimento, e declaro estar recebendo uma cópia assinada deste documento. 

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido estou autorizando o 

acesso às minhas informações de saúde aos membros da equipe e a monitores, auditores, 

membros do Comitê de Ética em Pesquisa e membros de órgãos regulamentares envolvidos, 

nas condições estabelecidas descritas nos itens acima. 

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu não renunciei 

qualquer direito legal que eu venha a ter ao participar deste Estudo. 

 
Fortaleza,  _____/_____/______ 
 
 

  

NOME DO VOLUNTÁRIO DATA Assinatura 
 
 

  

PESSOA QUE ESTÁ OBTENDO O 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

DATA Assinatura 

 
 

  

TESTEMUNHA 
(Somente necessário se o voluntário 
não souber ler) 

DATA Assinatura 

  
 TELEFONES PARA CONTATO 

UNIDADE DE FARMACOLOGIA CLÍNICA  288-8250 
Dr. MANOEL ODORICO DE MORAES 288-8201 
Dra. MARIA ELISABETE AMARAL DE MORAES  288-8346 
Dr. FERNANDO ANTONIO FROTA BEZERRA 288-8346 
ISMENIA OSÓRIO LEITE 288-8250 
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ANEXO III 

 

Tipos de Exames Realizados no Estudo, suas Respectivas Unidades e Valores de Referência. 

 
EXAMES VACINA HASUMI 

Nº TIPO DE EXAME UNIDADE VALOR DE REFERÊNCIA 
HEMATOLOGIA 

1 Hemácias 106/mm3 4,5-6,5 
2 Hemoglobina g% 13,5-18,0 
3 Hematócrito % 40-54 
4 Plaquetas 103/mm3 150-450 
5 Leucócitos 103/mm3 5-10 
6 Neutrófilos % 40-75 
7 Segmentados % 40-75 
8 Eosinófilos % 1-6 
9 Basófilos % 0-1 

10 Linfócitos % 20-45 
11 Monócitos % 2-10 

BIOQUÍMICA 
12 Glicose mg/dL 70-110 
13 Creatinina mg/dL 0,6-1,3 
14 Ácido Úrico mg/dL 2,6-7,2 
15 Fosfatase Alcalina U/L 50-136 
16 Bilirrubina Total mg/dL 0-1 
17 AST U/L  Até 38 
18 ALT U/L Até 41 
19 Gama GT U/L 5-36 
20 Proteínas Totais g/dL 6,4-8,2 
21 Triglicérides mg/dL Até 170 
22 Colesterol Total mg/dL Até 200 

IMUNOLOGIA 
23 IgA mg/mL 64-345 
24 IgG mg/mL 662-1271 

25 IgE IU/mL  
 ng/mL 

Até 87 
Até 240 

26 IgM mg/mL 53-166 
27 C3 mg/mL 90-180 
28 CD3 mm3 1072-3890 
29 CD4 mm 508-2480 
30 CD8 mm 255-1720 
31 FAN - NÃO REAGENTE 
32 Fator Reumatóide IU/mL < 15 

MARCADORES TUMORAIS 
33 CEA ng/mL Até 3,4 
34 PSA ng/mL Até 5 
35 Alfa-fetoproteína ng/mL Até 13,6 
36 Beta-HCG mIU/mL Até 1 
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ANEXO IV 

 

                                   Declaração do Comitê de  Ética em Pesquisa 
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ANEXO V    Tabelas Referentes à Média e Desvio Padrão da Avaliação Laboratorial       

 
 

AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA PERÍODO Hemácias Hemoglobina Hematócrito Leucócitos Plaquetas 
Pré - Estudo   5,25 ± 0,35 15,65 ± 0,85 46,03 ± 2,57 6,77 ± 1,45 249,58 ± 47,49 
1ª Avaliação 5,40 ± 0,34 16,06 ± 1,03 46,42 ± 2,64 6,87 ± 1,37 250,29 ± 50,53 
2ª Avaliação 5,30 ± 0,33 15,83 ± 1,01 45,93 ± 2,82 6,69 ± 1,36 254,29 ± 45,20 
Pós - Estudo 5,31 ± 0,32 15,89 ± 1,03 46,24 ± 2,67 7,18 ± 1,85 244,46 ± 54,12 
Valores de 
Referência 4,5 – 6,5 106/mm3 13,5 – 18  g% 40 – 54  % 5 – 10 103/mm3 150 – 450 103/mm3 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA PERÍODO Neutrófilos Segmentados Eosinófilos Basófilos Linfócitos Monócitos 
Pré - Estudo   52,92 ± 7,22 51,92 ± 7,22 4 ± 2,04 0,79 ± 0,41 34,29 ± 7,43 8 ± 1,84 
1ª Avaliação 54,38 ± 8,48 53,38 ± 8,48 4,38 ± 1,76 0,42 ± 0,50 33,25 ± 8,34 7,58 ± 1,77 
2ª Avaliação 53,96 ± 8,13 52,92 ± 8,19 4,67 ± 2,24 0,50 ± 0,51 32,38 ± 7,71 8,54 ± 1,74 
Pós - Estudo 54,42 ± 9,32 53,42 ± 9,32 4,75 ± 2,45 0,38 ± 0,49 32,04 ± 8,91 8,46 ± 2,25 
Valores de 
Referência 40 – 75 % 40 – 75 % 1 – 6 % 0 – 1 % 20 – 45 % 2 – 10 % 
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  AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA – FUNÇAÕ HEPÁTICA PERÍODO TGO TGP Gama GT Bilirrubina Total Fosfatase Alcalina 
Pré - Estudo   27,58 ± 13,00 41,80 ± 34,54 43,46 ± 26,30 0,71 ± 0,29 86,63 ± 44,99 
1ª Avaliação 26,08 ± 13,09 38,48 ± 27,80 34,63 ± 18,43 0,68 ± 0,26 199,00 ± 52,31 
2ª Avaliação 26,96 ± 12,57 35,75 ± 28,98 39,67 ± 22,34 0,71 ± 0,28 209,42 ± 57,04 
Pós - Estudo 24,42 ± 8,26 32,81 ± 18,86 37,21 ± 20,78 0,77 ± 0,32 192,96 ± 44,30 
Valores de 
Referência Até 38 U/L Até 41 U/L 5 – 36 U/L 0 – 1 mg/d/L 50 – 136 U/L 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 
PERÍODO Ácido Úrico Creatinina Glicose Proteínas 

Totais Triglicerídeos Colesterol 

Pré - Estudo   5,88 ± 1,07 0,98 ± 0,11 89,29 ± 8,09 7,12 ± 0,32 119,88 ± 61,25 173,93 ± 27,82 
1ª Avaliação 5,65 ± 0,86 0,89 ± 0,15 75,58 ± 10,81 7,25 ± 0,44 141,38 ± 57,72 185,38 ± 31,77 
2ª Avaliação 5,99 ± 0,87 0,85 ± 0,12 75,29 ± 11,96 7,51 ± 0,54 158,13 ± 68,60 189,33 ± 29,02 
Pós - Estudo 5,71 ± 1,09 0,77 ± 0,12 77,38 ± 16,13 7,37 ± 0,44 131,21 ± 46,31 176,67 ± 28,94 
Valores de 
Referência 2,6 – 7,2 mg/dL 0,6 – 1,3 mg/dL 70 – 110 mg/dL 6,4 – 8,2 g/dL Até 170 mg/dL Até 200 mg/dL 
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AVALIAÇÃO IMUNOLÓGICA PERÍODO Linfócitos CD3 Linfócitos CD4 Linfócitos CD8 C3 

Pré - Estudo   1421,92 ± 471,28 817,71 ± 315,11 480,14 ± 186,76 148,93 ± 47,72 
1ª Avaliação 1411,21 ± 468,88 834,08 ± 337,96 473,50 ± 168,73 130,08 ± 26,32 
2ª Avaliação 1864,08 ± 547,15 1073,88 ± 339,01 723,63 ± 267,11 134,92 ± 18,01 
Pós - Estudo 1418,29 ± 475,96 774,13 ± 250,75 538,54 ± 312,02 132,46 ± 22,40 
Valores de Referência 1072-3890 mm3 508 – 2480 mm 255 – 1720 mm 90 – 180 mg/mL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO IMUNOLÓGICA PERÍODO IgA IgG IgM FAN 

Pré - Estudo   290,00 ± 71,48 1274,92 ± 215,10 113,48 ± 36,91 Não Reagente 
1ª Avaliação 297,63 ± 74,84 1228,63 ± 195,84 112,58 ± 32,05 Não Reagente 
2ª Avaliação 297,92 ± 76,20 1232,71 ± 221,82 113,58 ± 34,72 Não Reagente 
Pós - Estudo 305,17 ± 76,42 1249,88 ± 206,39 121,50 ± 51,59 Não Reagente 
Valores de Referência 64 – 345 mg/mL 662 – 1271 mg/mL 53 – 166 mg/mL Não Reagente 
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AVALIAÇÃO DOS MARCADORES TUMORAIS PERÍODO Alfa - Fetoproteína Beta - HCG CEA PSA 
Pré - Estudo 1,26 ± 0,50 0,8 ± 0,01 2,18 ± 1,16 0,69 ± 0,26 
Pós - Estudo 2,13 ± 1,01 0,7 ± 0,13 2,14 ± 1,35 0,80 ± 0,35 
Valores de Referência Até 13,6 ng/mL Até 1 mIU/mL Até 3,4 ng/mL Até 5 ng/mL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Figura 2: Taxas brutas de mortalidade por 100.000 HOMENS para os tumores mais frequentes, Brasil, 1979 - 2000 e projeção 2003 (INCA, 2004). 
	   
	Figura 3: Taxas brutas de mortalidade por 100.000 MULHERES para os tumores mais frequentes, Brasil, 1979 - 2000 e projeção 2003 (INCA, 2004). 
	1.2 Carcinogênese e Progressão Tumoral  
	Composição Química do Extrato de álcool do baço bovino
	Substância
	Tipo de detecção
	Concentração
	Glicoseoxidase
	ND
	Oreinol Sulfúrico
	0,12 mg
	Fosfovanisilina
	0,25 mg
	Biuro
	0,002 mg
	Enzima
	0,105 mg
	Enzima
	0,07 mg
	Enzima
	0,011 mg
	Enzima
	0,08 mEq
	Enzima
	ND
	TBA
	0,01 p mol
	HPLC
	0,075 U.L.
	18,28 pg
	100 pg
	1807 pg
	394,7 pg
	1240 pg
	1,2 pg

	Exame Realizado
	Após 1 Mês
	Após 3 Meses
	 
	Linfócitos T auxiliadores (células CD4): Comandam o sistema imunitário. Reconhecem os fragmentos dos antígenos invasores apresentados pelos macrófagos, passando a se multiplicar intensamente. Produzem interleucinas, que estimulam a multiplicação de linfócitos T matadores (células CD8) e de linfócitos B (AMABIS, MARTHO, 2003). 
	 
	Linfócitos T matadores (células CD8): Estimulados pelas células CD4, multiplicam-se e passam a destruir células que apresentem antígenos, como as infectadas por vírus, por exemplo (AMABIS, MARTHO, 2003). 
	 
	Macrófagos: Constituem nossa primeira linha linha de defesa. Englobam os invasores e quebram seus componentes em pequenos fragmentos (antígenos), que ficarão expostos na superfície externa da célula (AMABIS, MARTHO, 2003). 


