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RESUMO 

Introdução: As Células Dendríticas (CDs) desempenham papel crítico na mediação 
da resposta imune inata e na indução da resposta imune adaptativa. Estas, muitas 
vezes referidas como "adjuvante da natureza", foram reconhecidas como as mais 
potentes Células Apresentadoras de Antígenos (APCs). A terapia imunológica bem-
sucedida do câncer depende da capacidade das CDs agirem como APCs às células 
T. A presente revisão tem por objetivo apresentar as principais dificuldades no 
tratamento de tumores utilizando CDs com base na literatura recente. Metodologia: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão de literatura a partir da busca por 
publicações indexadas nas bases de dados EMBASE, PubMed e SCOPUS, as quais 
estivessem disponíveis para download, redigidas em Inglês e publicadas no recorte 
temporal de 2016 até 2019, auxiliado pelo Protocolo PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Resultados e Discussão: 
Constatou-se que as principais dificuldades relacionadas ao uso de CDs para o 
tratamento de tumores citados na literatura recente são: supressão da resposta 
imune (RI) antitumoral do paciente e maturação ideal das referidas células. 
Conclusões: A indução de células T efetoras a partir do uso de CDs se configura 
como uma estratégia bastante promissora de tratamento imunoterápico contra 
tumores. Mediante a literatura recente, fica exposto que supressão da resposta 
imune antitumoral e a maturação ideal das células dendríticas são pontos cruciais 
para o sucesso do tratamento além de questões dificultosas. Ademais, é nítido que 
tal recurso terapêutico ainda está em processo de aperfeiçoamento constantemente. 

Palavras-chave – Células Apresentadoras de Antígenos; Imunidade; Imunoterapia; 
Neoplasias; Supressão. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Dendritic Cells (DCs) play a critical role in mediating the innate 
immune response and in inducing the adaptive immune response. These, often 
referred to as "nature adjuvant", have been recognized as the most potent Antigen-
Presenting Cells (APCs). Successful immune therapy of cancer depends on the 
ability of DCs to act as APCs on T cells. The present review aims to present the main 
difficulties in treating tumors using DCs based on recent literature. Methodology: It 
is a retrospective study, with literature review based on the search for indexed 
publications in the EMBASE, PubMed and SCOPUS databases, which were 
available for download, written in English and published in the time-cut from 2016 to 
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2019, assisted by the PRISMA Protocol (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyzes). Results and Discussion: It was found that main 
difficulties related to the use of DCs for the treatment of tumors cited in the recent 
literature are: suppression of the patient's antitumor immune response (IR) and 
optimal maturation of these cells.  Conclusions: The induction of effector T cells 
from the use of DCs is a very promising strategy for the immunotherapeutic treatment 
of tumors. Recent literature has shown that suppression of the antitumor immune 
response and optimal maturation of dendritic cells are crucial points for successful 
treatment as well as difficult issues. Moreover, it is clear that such a therapeutic 
resource is still in the process of constant improvement. 

Keywords – Antigen-Presenting Cells; Immunity; Immunotherapy; Neomplasms; 
Suppression. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

As Células Dendríticas (CDs) têm papel crítico na mediação da resposta imune inata 
e na indução da resposta imune adaptativa. Estas, muitas vezes referidos como 
"adjuvante da natureza", foram reconhecidas como as mais potentes Células 
Apresentadoras de Antígenos (APCs) capazes de ativar as respostas imunes e de 
memória. As CDs têm uma capacidade superior de aquisição e processamento de 
antígenos para apresentação às células T, e expressam altos níveis de moléculas 
coestimulatórias ou coinibitórias que determinam ativação imune ou anergia, 
respectivamente (SABADO; BALAN; BHARDWAJ, 2016). Segundo Hansen e 
Andersen (2016), as CDs desempenham um papel primordial ao estimular células T 
CD8+, promovendo a tolerância durante a homeostase, e o controle do câncer ou 
autoimunidade durante a presença de Padrões Moleculares Associados a Danos 
(DAMPs). A terapia imunológica bem-sucedida do câncer depende da capacidade 
das CDs agirem como APCs às células T (VEGLIA; GABRILOVICH, 2017). Desta 
forma, a capacidade destas células em iniciar e coordenar as respostas imunes 
adaptativas é uma consequência de sua localização nos tecidos e de sua 
capacidade especializada para migração (WORBS; HAMMERSCHMIDT; FÖRSTER, 
2016). Ao longo dos últimos anos, diversos estudos concentraram-se no uso de 
vacinas de CDs contra o câncer para iniciar e moldar uma resposta imune 
antitumoral específica ou estimular respostas de células T antitumorais espontâneas 
existentes (SANTOS; BUTTERFIELD, 2018). Considerando que a imunoterapia 
torna-se um campo fascinante a cada dia, as CDs se configuram como um veículo 
altamente viável neste âmbito. A presente revisão tem por objetivo apresentar de 
forma sucinta e exploratória as principais dificuldades dessa via no tratamento de 
tumores, com base em informações disponíveis na literatura recente. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão de literatura 
norteada frente à carência de trabalhos que abordassem as principais dificuldades 
da imunoterapia a partir do uso de CDs no tratamento de tumores. A busca por 
publicações para a composição deste estudo foi realizada através de três bases de 
dados: EMBASE, PubMed e SCOPUS. Para a busca nas referidas bases, foram 
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utilizados os descritores “Dendritic Cells” e “Immunotherapy”, associando-os 
algumas vezes com a palavra de busca “tumor”, sendo os mesmos cadastrados no 
Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 
Como critérios de inclusão, foram escolhidos estudos que contemplassem as 
lacunas que nortearam a realização deste trabalho, os quais estivessem disponíveis 
para download, redigidos no idioma Inglês, além de terem sido publicados no recorte 
temporal de 2016 até 2019. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados 
estudos que não abordassem as dificuldades enfrentadas mediante uso de CDs no 
tratamento de tumores, artigos que não apresentassem dados irrelevantes ou que 
traziam o objetivo do presente estudo de forma vaga. Com base nesses critérios, 26 
artigos foram inicialmente selecionados. Logo após, a partir de uma leitura criteriosa 
dos artigos e sua organização através do Protocolo PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), foi observado que 20 atendiam 
aos critérios estabelecidos da pesquisa e assim, essas publicações constituíram a 
amostra final. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As vacinas de CDs se tornaram uma ferramenta promissora para a imunoterapia do 
câncer, devido aos avanços consideráveis relacionados à sua biologia e seu papel 
na ativação das células T, que claramente permitiu o desenvolvimento de protocolos 
clínicos amplamente aperfeiçoados. Todavia, múltiplos fatores contribuem para a 
eficácia diminuída das respostas antitumorais induzidas por CDs em hospedeiros 
portadores de tumor, tais como: o baixo número destas no local do tumor, pobre 
acesso das referidas células ao antígeno tumoral, e a capacidade limitada de células 
tumorais para ativar CDs intratumorais (SHANG et al., 2017). 

Com base nos 20 artigos selecionados e analisados, constatou-se que as principais 
dificuldades relacionadas ao uso de CDs para o tratamento de tumores citados na 
literatura recente são: supressão da resposta imune (RI) antitumoral do paciente, e 
maturação ideal das referidas células. Estas atingiram taxas acima de setenta por 
cento (70%) de abordagens nos artigos antepostos. Vale ressaltar que as 
dificuldades relacionadas ao uso de CDs para o tratamento de tumores relatados 
com a frequência inferior a setenta por cento (70%) foram excluídas da presente 
revisão. A Tabela 1 reflete os resultados conclusos. 

Tabela 1: Principais dificuldades relacionadas ao uso de CDs para o tratamento de 
tumores citados na literatura recente. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

A maior dificuldade em relação ao tratamento de tumores avançados refere-se à 
presença de células tumorais que suprimem a resposta imune antitumoral do 
paciente. Estudos recentes mostram que as células T reguladoras (Tregs), as quais 
produzem Fator de Transformação do Crescimento Beta (TGF-β), interleucina 10 (IL-
10) e interleucina 4 (IL-4), desempenham um papel crucial na regulação da resposta 
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imune a autoantígenos. Estas atuam inibindo respostas autoimunes e inflamatórias, 
mantendo assim a tolerância imunológica em hospedeiros portadores de tumor. Sua 
ação sobre as células T CD4+ impossibilita a ação de células dendríticas sobre o 
tumor (JUNG et al., 2018). 

Os esforços para melhorar a efetividade das vacinas de CDs concentram-se na 
maturação ideal, no carregamento do antígeno tumoral e na capacidade das CDs 
migrarem para os gânglios linfáticos que drenam a vacina. A maturação ideal das 
CDs é imprescindível para o sucesso da imunoterapia por esta via, já que, 
devidamente maduras, estas células orquestram ações antitumorais como a quebra 
das barreiras imunossupressoras dos tumores, com sua subsequente entrada no 
microambiente tumoral (SCHALLER; SAMPSON, 2016). De acordo com Sabado, 
Balan e Bhardwaj (2016), o direcionamento direto de antígenos para CDs in vivo 
visando induzir respostas imunológicas específicas de tumores, deve passar pelo 
dispendioso e muitas vezes difícil processo de padronização que amplia a geração 
de CDs maduras. Contudo, podem ocorrer falhas constantes que inviabilizem por 
vezes o curso retilíneo do tratamento contra tumores. 

CONCLUSÕES 

A indução de células T efetoras a partir do uso de CDs se configura como uma 
estratégia bastante promissora de tratamento imunoterápico contra tumores. 
Mediante a literatura recente, fica exposto que a supressão da resposta imune 
antitumoral e a maturação ideal das CDs são pontos cruciais para o sucesso do 
tratamento, embora a presença ainda de questões dificultosas que até então 
requerem superação. Ademais, é nítido que tal recurso terapêutico está em 
processo de aperfeiçoamento constantemente, logo fulgura a necessidade de 
realização de novas pesquisas. 
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