
A imunoterapia utiliza determinadas partes do sistema imunológico da pessoa para tratar doenças 
como o câncer. É usada para tratar alguns tipos de câncer, mas nem todo mundo que tem câncer 
será tratado com imunoterapia.

Como funciona a imunoterapia?
O sistema imunológico usa 
determinados órgãos do corpo e células 
para ajudar a proteger a pessoa contra 
doenças e outras condições, inclusive 
alguns cânceres.  Tipos diferentes de 
imunoterapia funcionam de maneiras 
diferentes para encontrar e destruir as 
células cancerosas.
Alguns medicamentos usados na 
imunoterapia ajudam o sistema 
imunológico a funcionar melhor 
para que possa encontrar as células 
cancerosas e impedi-las de crescer 
e se espalhar. Outros tipos mudam a 
maneira como o sistema imunológico 
trabalha para que possa combater 
melhor as células cancerosas.
A imunoterapia pode ser o único 
tratamento necessário para alguns 
cânceres. Ou, pode algumas vezes ser 
dada com outros tratamentos como 
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. 

Como é administrada?
Muitos tratamentos de imunoterapia 
são administrados em clínicas 
ambulatórias na forma de injeção 
ou infusão intravenosa. Alguns 
podem ser esfregados contra a pele 
ou administrados diretamente em 
uma parte do corpo onde o câncer 
foi encontrado. Alguns tratamentos 
mais novos de imunoterapia podem 
requerer internação hospitalar. Outros 
podem ser dados por via oral, como 
comprimido ou cápsula, podendo ser 
tomados em casa.

Quanto tempo demora 
o tratamento e com que 
frequência ele é feito? 
Considerando o fato de que cada 
tratamento é diferente, a frequência 
com que será administrado e por 
quanto tempo também pode diferir. 
O tratamento pode ser feito todos os 
dias por alguns dias, ou uma vez por 
semana, ou uma vez por mês. Alguns 
tipos de imunoterapia são dados 
por um período de tempo, seguido 
por um período de repouso para 
que o corpo possa se recuperar dos 
efeitos colaterais antes do tratamento 
seguinte. 

Efeitos colaterais da 
imunoterapia
Como os efeitos colaterais dependem 
do tipo de medicamento usado, nem 
todo mundo que faz imunoterapia terá 
os mesmos efeitos colaterais.

Alguns tipos de imunoterapia podem 
causar efeitos colaterais sérios ou muito 
sérios.

Entre os efeitos colaterais mais comuns, 
estão:

• Problemas cutâneos como erupções ou 
coceira

• Sintomas semelhantes ao da gripe

• Problemas estomacais como diarreia 
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Perguntas a fazer
Veja abaixo algumas perguntas que 
você pode fazer ao seu médico ou 
equipe de atendimento de saúde:

• Que tipo de imunoterapia vou receber?

• Com que frequência vou receber o 
tratamento?

• Quanto tempo dura o tratamento?

• Onde devo ir para receber o 
tratamento?

• Posso ir dirigindo para o tratamento?

• O meu plano de saúde pagará pelo 
tratamento? Quanto terei que pagar? 

• Que efeitos colaterais posso ter?

• Como os efeitos colaterais podem ser 
tratados e o que devo fazer?

• Poderei trabalhar e fazer minhas 
atividades regulares durante o 
tratamento?

• Posso continuar a tomar outras 
medicações e suplementos durante o 
tratamento?

• Vou precisar de outros tipos de 
tratamento?

• Quando devo ligar para o médico ou 
enfermeira?
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Para informações sobre câncer, ajuda no dia a dia e apoio, ligue para a  
American Cancer  Society, no número 1-800-227-2345, ou acesse o  

nosso site em: cancer.org/immunotherapy. 
Estamos aqui quando você precisar.

https://www.cancer.org
https://cancer.org/immunotherapy



