
IMUNOTERAPIA  ANTICANCERÍGENA
INTRODUÇÃO
As patologias oncológicas fazem parte das 
doenças letais mais comuns no mundo, com 
18,1 milhões de novos casos diagnosticados 
anualmente, e constituem a principal causa 
de morte mundial, com 9,6 milhões de mor-
tes por ano, de acordo com os últimos dados 
publicados pela IARC (International Agency for 
Research on Cancer), da WHO (World Health Orga-
nization).1,2 Estima-se que em 2035, um quarto 
da população mundial seja diretamente afetada 
por esta patologia.3

Evidências clínicas enaltecendo o potencial 
do sistema imunitário no controlo das patolo-
gias oncológicas levaram ao desenvolvimento 
de novas estratégias terapêuticas no combate 
ao cancro.4,5

A imunoterapia faz parte desta nova geração 
de modalidades terapêuticas, desenvolvidas 
para superar os efeitos adversos dos trata-
mentos standard e convencionais.6 Esta é uma 
abordagem terapêutica que pretende modular 
e fortalecer as respostas imunológicas, mobili-
zando e fortificando a capacidade natural do 
organismo para combater os processos tumo-
rais, por aumento da eficácia das células do 
sistema imunitário, direcionando-as para um 
ataque específico.5-7

RESPOSTA IMUNOLÓGICA
Para se compreender como é que as terapias 
anticancerígenas alteram as respostas imuno-
lógicas no seio de um tumor sólido, torna-se 
importante perceber, em primeiro lugar como 
é que o sistema imunitário responde e interage 
com o tumor.5,8

Segundo Dunn et al., o sistema imunitário está 
concebido para conseguir reconhecer células 
que expressem antigénios non-self, responden-
do mediante uma série de mecanismos num 
processo altamente regulado designado de 
imunovigilância. Este conceito, proposto por 
Burnet e Thomas, estabelece que o sistema 
imunitário é capaz de reconhecer espontanea-
mente os antigénios tumorais e desencadear 
uma resposta citotóxica mediada por linfócitos 
T CD8+ antitumorais específicos.4,5,9

Deste modo, sendo uma entidade dinâmica e 
geneticamente alterada, um tumor desencadeia 
um processo de eliminação que compreende 
tanto a imunidade inata como a adquirida, no 

qual intervêm diversas células e moléculas do 
sistema imunitário.3,5

O processo de imunovigilância contra o cresci-
mento tumoral é acompanhado de mudanças 
na imunogenicidade dos tumores, uma vez que 
o reconhecimento imunológico das células ma-
lignas impõe uma pressão seletiva sobre o seu 
desenvolvimento, resultando no crescimento 
de células neoplásicas menos imunogénicas 
e mais resistentes à eliminação.5,10 Este fenó-
meno, pelo qual o sistema imunológico pode 
suprimir e/ou promover o crescimento da neo-
plasia, é denominado de cancer immunoediting e 
envolve múltiplas etapas: uma etapa inicial de 
eliminação, uma segunda etapa de equilíbrio 
e uma terceira etapa de evasão imunitária.3-5,8

Para escapar ao reconhecimento imunológico 
e consequente destruição, os tumores desen-
volvem múltiplos mecanismos de resistência, 
incluindo a evasão imune local, a indução 
de um estado de tolerância imunológica e a 
modulação negativa da via de sinalização das 
células T, a chamada via de checkpoint imuno-
lógico.4,8,10

A capacidade de os tumores evadirem o sis-
tema imunitário e induzirem tolerância imu-
nológica representou um grande obstáculo ao 
desenvolvimento de terapias anticancerígenas 
bem-sucedidas e eficazes. Assim, um dos prin-
cipais objetivos das estratégias de imunoterapia 
é reverter este estado tolerante que permite 
que os tumores escapem à deteção e rejeição 
imunológica.11

TIPOS DE IMUNOTERAPIA
Recentemente têm surgido várias estratégias 
terapêuticas imunológicas que visam esti-
mular mecanismos efetores e/ou neutralizar 
mecanismos inibitórios e supressores.10 Des-
tas estratégias fazem parte os inibidores dos 
checkpoints imunológicos, os modificadores da 
resposta imunológica e as terapias celulares, 
nas quais se incluem as vacinas e as terapias 
celulares adotivas (ACT).7,10

INIBIDORES DOS CHECKPOINTS 
IMUNOLÓGICOS
Apesar de existir uma resposta imunológica 
endógena contra células malignas, esta res-
posta não é suficiente por si só, uma vez que 
os tumores são capazes de criar um estado de 

tolerância imunológica entre as células T tumor-
-específicas, uma vez que expressam ligandos 
com afinidade para os recetores inibitórios da 
atividade destas células, amortecendo a sua 
ação no microambiente tumoral.10

O bloqueio destas vias imunoinibitórias tem 
sido denominado de bloqueio dos checkpoints 
imunológicos. Esta abordagem terapêutica 
revolucionou a terapia contra o cancro nos 
últimos anos, sendo a mais bem-sucedida na 
prática clínica.4,10 

Na fisiologia da ativação das células T, um 
equilíbrio entre os sinais co-estimulatórios e os 
inibitórios, dos quais fazem parte o CTLA-4 
e o PD-1/PD-L1, regula de forma precisa a 
duração e a potência da resposta imunológica.4

O CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated pro-
tein 4) desempenha um papel importante na 
diminuição do recrutamento e ativação das 
células T, e foi o primeiro alvo dos anticorpos 
monoclonais bloqueadores destes checkpoints. 
O Ipilimumab, um anticorpo anti-CTLA-4, 
foi aprovado pela EMA em 2011 como tera-
pêutica de primeira linha para doentes com 
melanoma metastático, com base no prolon-
gamento da sobrevida global (OS) em estudos 
de fase II.10, 12

O PD-1 (programmed cell death-1) é outro recetor 
inibitório expresso pelas células T, que quando 
ativado inibe a proliferação e a citoxicidade 
destas células efetoras, bem como impede a 
libertação de citocinas, importantes para o 
desencadeamento da resposta imunológica. 
Este recetor PD-1 tem dois ligandos conheci-
dos, o PD-L1 e o PD-L2. Como mecanismo 
de evasão imunitária, as células tumorais ex-
pressam estes ligandos PD-L1 bloqueando a 
resposta imunológica antitumoral. A inibição 
desta interação PD-1/PD-L1 constitui outra 
estratégia terapêutica da imunoterapia.10 Os 
avanços feitos nesta área levaram à aprovação, 
pela FDA, de seis anticorpos bloqueadores da 
via PD-1/PD-L1, para o tratamento de 13 ti-
pos de cancro.3 Na Europa, a utilização destes 
anticorpos também já se encontra autorizada 
pela entidade reguladora, a EMA. 13

A principal diferença entre os bloqueadores 
da via do PD-1/PD-L1 e os bloqueadores da 
via do CTLA-4 é que o primeiro grupo de 
anticorpos tem uma toxicidade mais favorá-
vel, comparativamente ao segundo grupo.10
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de associada a esta terapia é a síndrome de 
libertação de citocinas, como consequência 
da perfusão destas novas células.14

Apesar da imunoterapia com células T CAR 
funcionar bem em vários tipos de tumores 
sanguíneos, aproximadamente 40% a 50% 
dos doentes terão uma recorrência no perío-
do de um ano, e os mecanismos subjacentes 
continuam por esclarecer.14

Em suma, a terapia de células T adotivas é uma 
imunoterapia altamente promissora, mas que 
precisa de ser optimizada para reduzir a sua 
toxicidade e aumentar a eficácia antitumoral.4

MODIFICADORES DA RESPOSTA 
IMUNOLÓGICA
As citocinas são pequenas glicoproteínas que 
desempenham um papel preponderante na 
regulação das respostas imunológicas inatas e 
adquiridas, e que permitem a comunicação, a 
curtas distâncias, entre as células do sistema 
imunitário. Estas moléculas controlam a proli-
feração, diferenciação, função efetora e sobre-
vivência das células T.20,21 Como resultado, as 
citocinas foram extensivamente estudadas como 
potenciais agentes terapêuticos para manipular 
a resposta imunológica às células tumorais.1

Nos últimos anos, várias citocinas, incluindo 
as interleucinas IL-2, IL-12, IL-15, IL-21, o 
fator estimulante das colónias de granulóci-
tos e macrófagos (GM-CSF) e o interferão-α 
(IFN-α) demonstraram ter eficácia em estudos 
pré-clínicos.20,21 Estes estudos suportaram o seu 
uso em ensaios clínicos. O IFN-α foi a primei-
ra citocina a ser aprovada para o tratamento 
anticancerígeno da leucemia de células pilosas 
em 1986. Posteriormente, em 1992 foi apro-
vado pela FDA o tratamento com IL-2 para 
o cancro de células renais metastático e, mais 
tarde, em 1998 a sua utilização no melanoma 
metastático.1,20,22

No entanto, as citocinas, em monoterapia, não 
cumpriram com as promessas iniciais, pois a 
sua administração parentérica não permitiu 
que se atingisse a concentração ideal eficaz 
no seio tumoral. Por outro lado, foram des-
critas toxicidades graves resultantes da sua 
administração.
Uma vez que a sua utilização em monoterapia 
não demonstrou a eficácia clínica desejada, as 
terapias combinadas com outros agentes tera-
pêuticos encontram-se sob avaliação. Estas no-
vas abordagens incluem: a engenharia genética 
para aumentar a sua atividade, administração 
sob a forma de injeções perilesionais, utiliza-
ção com vacinas anticancerígenas e o uso de 
citocinas associadas a anticorpos monoclonais, 
com o intuito de aumentar a sua citotoxicidade 
celular e a sua eficácia.20

CONCLUSÕES
Aproveitar o sistema imunológico para erra-
dicar as células malignas é a nova abordagem 
terapêutica contra o cancro.14 Esta é uma 
modalidade que tem por objetivo reverter a 

Contudo, e apesar dos avanços significativos 
nesta área da imuno-oncologia, nem todos os 
doentes submetidos a esta terapêutica apre-
sentam sucesso clínico, sendo que mais de 
50% não responde à terapia.14 De facto, uma 
questão fundamental é a definição de biomar-
cadores preditivos da resposta, que permitam 
identificar quais os doentes que irão beneficiar 
deste tipo de terapêutica, e assim desenvolver 
racionalmente as estratégias de tratamento 
adequadas.4

TERAPIAS CELULARES
VACINAS
Historicamente, a primeira abordagem para 
ativar especificamente células T do sistema 
imunitário contra antigénios tumorais foi a 
vacinação terapêutica contra o cancro.10

Nos últimos anos, devido à maior compreensão 
deste potencial terapêutico aplicado a neopla-
sias, o interesse por estas vacinas tem vindo a 
aumentar, encontrando-se em curso diversos 
ensaios clínicos.6,14,15

O carcinoma da próstata foi a primeira neo-
plasia na qual uma vacina específica melhorou 
significativamente a sobrevida dos doentes.7 

Esta foi a primeira vacina anticancerígena, a 
Sipuleucel-T, aprovada pela FDA em 2010 e 
pela EMA em 2013.4,16 No entanto, este tra-
tamento é bastante dispendioso e, apesar dos 
benefícios em termos de sobrevida, os efeitos 
antineoplásicos foram mínimos, não tendo 
demonstrado evidência clínica forte, regres-
são tumoral ou mesmo redução dos valores 
de PSA.7,14 Além disso, este tipo de terapêu-
tica não tem sido amplamente adotada pela 
indústria farmacêutica e de biotecnologia, por 
oncologistas, investigadores clínicos, nem por 
doentes, devido às complicações associadas à 
sua produção e à sua administração.10 
Outra vacina que se encontra aprovada pela 
EMA desde 2015 é a Talimogene laherpa-
repvec (T-VEC) para o tratamento do mela-
noma avançado.10,17 Esta vacina é a primeira 
imunoterapia oncolítica viral, e é composta 
por um vírus oncolítico herpes simplex tipo 1, 
modificado geneticamente e com codificação 
de uma citocina que favorece o recrutamento 
de células do sistema imunitário para o tumor, 
promovendo assim a indução da imunidade 
antitumoral específica.10

Atualmente existem outros tipos de vacinas 
em desenvolvimento, nomeadamente, vacinas 
baseadas em peptídeos de sequências conheci-
das, vacinas constituídas por células ou lisados 
tumorais, vacinas baseadas em modificação 
genética (vacinas de ADN) e vacinas de célu-
las dendríticas.6

Apesar de ainda existirem muitas questões 
sobre a vacinação antitumoral, como a iden-
tificação adequada de antigénios tumorais, a 
seleção dos veículos de entrega e a existência 
de um ambiente imunossupressor tumoral 
que dificulta as respostas imunológicas, cer-
to é que os desenvolvimentos mais recentes 

na área da imunoterapia revitalizaram este 
campo.4,10

A combinação de vacinas com outros agentes 
terapêuticos, bem como outras abordagens que 
reforcem a imunidade, poderão levar a melho-
res respostas clínicas. Além disso, a aplicação 
da nanotecnologia a esta área é uma grande 
promessa como ferramenta que pode ser usada 
no desenvolvimento de vacinas imunoterapêu-
ticas mais eficazes.6

TERAPIAS CELULARES ADOTIVAS (ACT)  
– CÉLULAS T CAR
As terapias celulares adotivas (ACT) estão 
fundamentadas num processo de recolha 
de sangue periférico de um doente, do qual 
se isolam linfócitos T por leucaferese. Estes 
linfócitos são depois expandidos ou manipu-
lados ex vivo, sendo finalmente reinfundidos 
no doente.4,10

Como as células T são células-chave na imu-
novigilância, as primeiras tentativas realizadas 
nesta área da imunoterapia, concentraram-se 
na manipulação destas células para originar 
uma imunidade antitumoral endógena, levando 
à sua aplicação nas terapias antitumorais.4,18

Uma das estratégias mais promissoras foi a 
produção das células T CAR. As células T 
CAR são células T modificadas para expressar 
recetores antigénicos quiméricos (CAR) com 
afinidade para um alvo tumoral específico. 
Estes recetores são produzidos por engenha-
ria genética e resultam da fusão de um domí-
nio variável de um anticorpo com o domínio 
constante de um recetor de linfócitos T (TCR). 
Têm a vantagem de possuir as propriedades de 
reconhecimento de antigénios dos anticorpos, 
o que permite colmatar a ineficácia imunitária 
presente neste tipo de patologias, bem como 
permitir ultrapassar a tolerância imunológica, 
tornando estas células T menos vulneráveis aos 
efeitos de imunossupressão.4,10,19

O uso desta terapia tem adquirido maior su-
cesso e melhores resultados nas neoplasias de 
células B, nomeadamente, na leucemia linfo-
blástica aguda (LLA), com taxas de remissão 
completa de 90% após a administração de 
uma dose única de células CD19-CAR-T, 
proporcionando uma opção terapêutica nos 
casos em que o tratamento paliativo seria a 
única opção.18,19 Tem sido igualmente aplica-
da na leucemia linfocítica crónica (LLC) e no 
linfoma agressivo de células B.14

Contudo, as células T CAR possuem várias 
limitações práticas.18 A sua eficácia e segurança, 
em tumores sólidos, ainda necessitam de ser 
comprovadas devido à dificuldade em encon-
trar antigénios-alvo com expressão limitada 
ao tumor e ausente em tecidos normais.4 Por 
outro lado, a geração de um produto autólogo 
para cada doente é um processo moroso, de 
várias semanas, logisticamente complicado e 
tem uma aplicação clínica muito restritiva, 
tornando-se impraticável em doenças de rá-
pida progressão.18 Uma importante toxicida-
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tolerância imunológica, rejuvenescer o sis-
tema imunológico e restaurar a homeostase 
imunológica.3

Após décadas de retrocessos, a imuno-onco-
logia está a viver a sua era dourada, impul-
sionada pela aprovação da imunoterapia ce-
lular autóloga, a vacina Sipuleucel-T para o 
tratamento do cancro da próstata em 2010; 
pelas aprovações, pela FDA e pela EMA, de 
seis agentes bloqueadores da via PD-1/PD-L1 
para o tratamento de 13 tipos de cancro; pela 
utilização de terapias baseadas em células T, 
nomeadamente a aprovação das células T CAR 

em neoplasias recidivantes e/ou refratárias de 
células B; pela atribuição do Prémio Nobel de 
Fisiologia e Medicina de 2018 a Tasuku Honjo 
e James Allison pelas descobertas relacionadas 
com o papel do sistema imunitário na luta con-
tra o cancro; e pelo novo conceito emergente 
de normalização em vez de amplificação da 
imunidade antitumoral.3,4,10,13

2018 foi o ano em que a imuno-oncologia 
protagonizou um crescimento sem preceden-
tes em muitas frentes. Numa análise global, 
Tang e seus colegas, descobriram que no pe-
ríodo de apenas um ano (de setembro de 2017 

a setembro de 2018), houve um aumento de 
67% no número de agentes ativos no pipeline 
global da imuno-oncologia (de 2031 passou a 
3394), tendo sido a modalidade terapêutica 
com maior crescimento.3

Estes progressos revolucionaram esta área e 
chamaram a atenção para as oportunidades 
que as abordagens imunoterapêuticas podem 
oferecer.4
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IMPLICAÇÕES DA OBESIDADE NA TERAPÊUTICA 
MEDICAMENTOSA
A obesidade e o sobrepeso constituem um cres-
cente problema de saúde que atinge proporções 
epidémicas a nível mundial.1,2 A obesidade au-
menta o risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, 
osteomusculares e de certos tipos de cancro.3

A dosagem dos fármacos nos adultos é rea-
lizada, geralmente, com base em doses fixas 
padrão,3-5 existindo usualmente doses máximas 
recomendadas, em função do peso ou da su-
perfície corporal do doente.3 
As doses de muitos medicamentos são deter-
minadas usando o peso do doente. No caso da 
população obesa são necessárias estratégias 
posológicas apropriadas,6 considerando as pos-
síveis modificações da composição corporal e 
as doenças concomitantes.7 Uma dosagem ina-
dequada relativamente ao peso pode aumentar 
o risco de ineficácia ou de reações adversas.3-5 
As posologias aprovadas para os medicamen-
tos baseiam-se em ensaios clínicos em que as 
pessoas com obesidade estão sub-representadas 
ou excluídas.4,8-10 Estes estudos iniciais tendem 
a incluir adultos com um tamanho corporal 
próximo da média, que não reflete a distribui-
ção da população real.5 
A Organização Mundial da Saúde recomenda 
a avaliação do sobrepeso e a obesidade a partir 
do índice de massa corporal (IMC).1,7 (Tabela I)  

Ao utilizar o peso corporal total (PT) no 
cálculo da dose assume-se que os parâmetros 
farmacocinéticos do fármaco aumentam pro-
porcionalmente ao aumento de tamanho cor-
poral,4,5 o que é impreciso.4 Costuma ser válido 
em situações de peso normal,7 mas não toma 
em consideração as alterações na composição 
corporal da obesidade; a sua utilização nesta 
pode levar a sobredosagem.5,8 Para evitar a to-
xicidade de doses elevadas, são usadas reduções 
de dose arbitrárias, mas uma dose demasiado 
baixa pode não produzir o efeito desejado.4 
O peso corporal ideal (PI) é função da al-
tura e do género, e também não considera a 
composição corporal.8,9,12 Usando este descri-
tor, que não foi desenvolvido para a dosagem, 
todos os doentes com a mesma altura e sexo 
receberiam a mesma dose, o que é inadequa-
do e, geralmente, resulta em subdosagem.4   
O PI é raramente usado para individualização 
posológica em obesos, exceto para fármacos 
concretos como o remifentanilo e alguns re-
laxantes musculares.12 
O peso corporal ajustado (PA) poderia ser 
definido como um valor intermédio entre o peso 
real e o ideal, que toma em consideração que 
o excesso de peso não se deve unicamente ao 
tecido adiposo. É utilizado para cálculo de dose 
em obesidade leve a moderada, especialmente 
em fármacos para os que se dispõe de estudos 
que indicam a fórmula com a qual se obtêm 
melhores resultados.7 Para estimar o PA é usado 
um fator de correção, que varia em cada caso,  
e representa a percentagem do excesso de peso 
em que se estima que se distribui o fármaco.3 
É usado sobretudo para antibióticos amino-
glicosidos.4,7,9 Muito pouca evidência apoia o 
seu uso como guia para dosagem.12

Historicamente, fármacos com estreita mar-
gem terapêutica (por ex., quimioterapia) têm 
sido doseados usando a área de superfície 
corporal (ASC).8,12 Esta é função do peso e 
da altura, relacionando-se com o débito car-
díaco, o volume sanguíneo e a função renal.4 
Ao dosear com base na ASC, assume-se que 
os parâmetros farmacocinéticos aumentam 
proporcionalmente ao aumento de tamanho 
corporal.5 Em pesos extremos, o seu uso é 
controverso ao não considerar a variedade de 
composições corporais.4 
O peso corporal magro (PM) reflete o peso 
de um indivíduo desprovido do componente 
adiposo, representa tecido ósseo, músculos, 
órgãos e volume sanguíneo.4,13 As equações 
usadas para o cálculo tendem a perder validade 
em extremos do tamanho corporal, predizen-
do, paradoxalmente, menor PM à medida que 

o IMC aumenta.8 O PM é útil para orientar 
a dosagem na obesidade, na medida em que 
contribui para cerca de 99% da depuração 
de um medicamento.4 Alguns investigado-
res têm proposto o seu uso,4,12 especialmente 
para fármacos de eliminação renal.13 Ainda 
tem de ser estabelecido o seu valor exato, pois 
nos estudos farmacocinéticos nem sempre foi 
identificado como o melhor preditor.12 O seu 
uso leva a doses substancialmente mais altas 
em homens.13 
Para o cálculo dos descritores há diversas fór-
mulas, existindo calculadoras online.4 Uma 
questão que permanece sem resposta para 
muitos fármacos é que descritor usar para 
dosagem com base no peso.8,14 Nenhum deles 
tem mostrado ser universalmente aplicável para 
predição de parâmetros farmacocinéticos na 
obesidade.13 A dose administrada em função 
da utilização dos diferentes descritores pode 
variar substancialmente, especialmente na 
obesidade mórbida, conduzindo, ou a toxici-
dade, ou a concentrações subterapêuticas.2-4 O 
ajuste da dose em função do PT, ou do PI, não 
pode ser generalizado para todos os fármacos, 
nem para todos os doentes, pois as alterações 
na distribuição ou no metabolismo não mu-
dam uniformemente em relação com o peso.7 

EFEITOS DA OBESIDADE  
NA FARMACOCINÉTICA
A obesidade associa-se não só ao aumento de 
gordura, mas também de peso magro.12 As 
alterações fisiológicas associadas à obesidade 
podem afetar a farmacocinética e a farma-
codinamia de alguns fármacos.3,6,13 A absor-
ção, distribuição, metabolismo e excreção 
podem estar alteradas, com possível impacto 
na eficácia ou na toxicidade.15 As alterações 
farmacodinâmicas não são bem conhecidas, 
mas podem explicar diferenças na resposta a 
alguns fármacos observadas na obesidade.10 Por 
exemplo, benzodiazepinas e opioides podem 
ter efeitos mais pronunciados se existir apneia 
do sono (presente com maior incidência na 
obesidade).13,10 

Na obesidade, parecem não existir altera-
ções significativas na absorção oral,8,9,11,12,16,17 
mas os estudos são escassos.11,16-18 A obesidade 
associa-se a um aumento de gordura subcu-
tânea,11 que pode afetar a absorção paren-
teral de medicamentos.8,11,15 A absorção de 
fármacos de administração subcutânea na 
obesidade mórbida pode ser atrasada ou in-
completa,13,15 mas ainda não existem conclu-
sões firmes.13 Pela maior quantidade de tecido 
adiposo, injeções intramusculares podem ser 

Tabela I. Classificação da obesidade em função 
do IMC [peso total (Kg)/altura (m)2]3,4,7,11

Peso baixo: IMC < 18,5  

Peso normal: IMC 18,5-24,9 

Sobrepeso: IMC > 25 

IMC 25-26,9 Sobrepeso grau I 

IMC 27-29,9 Sobrepeso grau II (pré-obesidade) 

IMC 30-34,9 Obesidade tipo I 

IMC 35-39,9 Obesidade tipo II 

IMC > 40      Obesidade tipo III*   
*Algumas classificações, distinguem dois tipos de 
obesidade para valores de IMC > 40: (mórbida - IMC 40-49 
e extrema (tipo IV) - IMC > 50.1,3,7 

O IMC não diferencia tecido adiposo de massa 
muscular.12 Não é fiável para o cálculo de dose, 
pois IMC comparáveis representam frequen-
temente composições corporais diferentes.4 

DESCRITORES DE 
TAMANHO CORPORAL
Outros descritores do tamanho corporal são 
usados em estudos no cálculo da dose dos 
medicamentos.5,7 
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administradas inadvertidamente como injeção 
subcutânea profunda.
A diminuição no fluxo sanguíneo e as alte-
rações no débito cardíaco podem alterar a 
distribuição dos medicamentos, embora o 
significado ainda tenha de ser determinado.15 
Propriedades físico-químicas do fármaco, 
como peso molecular, lipossolubilidade, grau 
de ionização, união a proteínas e habilidade 
para atravessar membranas biológicas são de-
terminantes na distribuição dos medicamen-
tos.9,11,13 Os dados sobre os efeitos da obesidade 
no volume de distribuição (VD) são limitados 
e específicos para fármacos concretos.9,11 O 
VD é frequentemente alterado,11 mas a mag-
nitude e direção das alterações nem sempre 
são predizíveis.12  
Os medicamentos hidrofílicos (por ex., beta-
-lactâmicos, glicopeptidos, aminoglicosidos, 
lítio,4 aciclovir, heparinas de baixo peso mo-
lecular1 ou ranitidina10) têm, geralmente, uma 
alta concentração plasmática relativamente à 
dose e um menor VD.4,8 A sua distribuição não 
deve ser significativamente influenciada pelo 
excesso de tecido adiposo.4 Dosear de acordo 
com o PT pode levar a picos plasmáticos ele-
vados, aumentando a toxicidade em doentes 
obesos.8 Ao permanecerem confinados nas par-
tes corporais aquosas,10,13 parece lógico dosear 
fármacos hidrofílicos em função do PI.3,10 No 
entanto, observou-se subdosagem em obesos 
ao usar o PI para certos fármacos hidrofílicos 
e, por este motivo, em alguns casos é utilizado 
o PA, que considera a distribuição nos fluidos 
extracelulares ou no excesso de tecido magro.3 
Outra exceção é a vancomicina que, apesar 
de hidrossolúvel, mostra um VD que aumen-
ta fortemente com o PT,10,13 significando que 
a dose deve ser adaptada com base no PT, o 
que em obesos pode levar a doses elevadas 
com risco de dano renal.10 
O VD dos medicamentos lipofílicos (por ex., 
fenitoína, midazolam, voriconazol, propofol1 
ou diazepam10) aumenta na obesidade, pela 
maior proporção de tecido adiposo,3,4,6,8,17 
resultando em menores concentrações plas-
máticas,3,4 que podem dificultar a obtenção 
de concentrações terapêuticas.8 Em teoria, os 
compostos lipofílicos difundem-se  facilmente 
ao tecido adiposo e, por isso, é mais provável 
que o VD se correlacione com o PT no obe-
so.4,7,10,13 Isto é verdade para alguns fármacos, 
mas não para outros, como o propofol ou a 
digoxina, que não difundem tão amplamente 
como esperado,10 não aumentando o VD nos 
indivíduos obesos.13 Além do aumento de tecido 
adiposo, na obesidade também aumentam a 
massa muscular, o tecido conjuntivo e a água 
corporal.6 O VD, como referido, é influen-
ciado por muitos fatores, sendo as alterações 
difíceis de predizer com base unicamente na 
lipofilia.13 Por exemplo, a correlação do VD 
com o PT não pode ser generalizada para to-
dos os anestésicos lipofílicos. O VD do sufen-
tanilo correlaciona-se bem, mas não sucede 

assim no remifentanilo, geralmente doseado 
de acordo com o PI.8 
O efeito da obesidade na união às proteínas 
plasmáticas não está bem estabelecido.7,18 Pa-
rece não alterar significativamente a ligação de 
medicamentos à albumina, mas pode causar 
alterações nas lipoproteínas e alfa1-glicoproteina 
ácida, embora não existam estudos conclusi-
vos,13,15 nem se conheça a relevância clínica.17 
As diferenças na penetração em tecidos podem 
ser significativas na obesidade, especialmen-
te no caso dos antibióticos, que necessitam 
alcançar concentrações tissulares suficientes 
para serem efetivos. A penetração mostrou 
ser reduzida em alguns estudos com cefazoli-
na e ciprofloxacina, podendo ser necessárias 
doses mais altas.13 
O metabolismo em obesos é afetado por 
haver uma proporção relativamente maior de 
fármaco no tecido adiposo, metabolicamente 
inativo, bem como por variações na atividade 
enzimática.8 
As alterações no metabolismo hepático asso-
ciadas à obesidade são em grande medida des-
conhecidas.18 Uma maior infiltração adiposa 
pode alterar o fluxo sanguíneo hepático.8,15,16 
Porém, este pode não ser necessariamente re-
duzido, por incremento do volume sanguíneo 
e débito cardíaco.12 
Dados limitados sugerem que a obesidade 
pode causar alterações na atividade enzimá-
tica.8,11,15 Os efeitos parecem ser específicos 
das isoenzimas, com aumento da atividade 
de CYP2E1,11-13,15,16 mas poucos fármacos são 
substratos desta isoenzima e, provavelmente, 
o significado clínico seja mínimo.11 Em geral, 
a atividade de CYP3A4 parece diminuir,12,13 
enquanto que o metabolismo de fase II pare-
ce aumentar.11-13 Todavia, há que considerar 
que a variabilidade enzimática individual 
pode dever-se a fatores genéticos, ambientais 
e demográficos, não sendo clara a relevância 
clínica das alterações.8  
O efeito da obesidade na eliminação renal 
não está bem definido.11-13,16 A obesidade causa 
um aumento inicial na eliminação renal (embo-
ra não proporcional ao aumento de peso),8,13,18 
mas também representa um fator de risco para 
doenças crónicas renais (por hipertensão ou 
diabetes), com diminuição da função renal.15,18 

Aumentos da taxa de filtração glomerular (TFG) 
têm sido observados,13,15 principalmente em 
indivíduos saudáveis,15 mas a depuração renal 
não aumenta necessariamente. Na realidade, 
pode chegar a diminuir pelo declínio da TFG 
na obesidade a longo prazo, devido à pressão 
intraglomerular constantemente elevada.13  
Em ocasiões, as doses dos medicamentos são 
ajustadas em função da clearance da creatinina 
(ClCr). As equações utilizadas no cálculo têm 
sido estabelecidas a partir de dados de adultos 
com peso normal e prevêem como variável 
o peso do doente, mas muitas não têm sido 
validadas em obesidade7 e não definem ade-
quadamente que peso usar nesta situação.14 

Vários estudos têm mostrado que os cálculos 
da ClCr através das fórmulas padrão tendem 
a ser inseguros em obesos,12 podendo subesti-
mar ou sobrestimar os resultados.7,16,18 Porém, 
também foi sugerido que estes resultados po-
deriam refletir a imprecisão da ClCr como 
uma medida da TFG.16  

CONSIDERAÇÕES PARA  
A DOSAGEM DE FÁRMACOS 
NA OBESIDADE
Fármacos com uma margem terapêutica estrei-
ta, ou aqueles nos quais a dose pode condicio-
nar a resolução do quadro clínico, costumam 
requerer ajuste de dose na obesidade.3,7 Fár-
macos com uma alta variabilidade individual 
precisam de especial atenção. Nestas situações é 
essencial uma cuidadosa monitorização da res-
posta, tanto quanto à eficácia como às possíveis 
manifestações de toxicidade.7 Por exemplo, os 
anticoagulantes precisam de especial cuidado, 
pela importância de obter um rápido efeito 
minimizando o risco de hemorragia. Também 
no caso dos antimicrobianos, pela importân-
cia de instituir cedo uma terapia apropriada, 
especialmente nos doentes críticos.14 

Antibióticos. Doses adequadas são determi-
nantes para a eficácia.17 As concentrações de 
antibiótico alcançadas com doses convencionais 
podem ser diferentes nos indivíduos obesos.16 
Os dados são limitados para a maioria dos 
antibióticos, o que dificulta a existência de 
recomendações concretas.16-18 
O VD e a depuração da vancomicina aumen-
tam na obesidade e correlacionam-se com 
o PT, com intervalo posológico baseado na 
função renal. 
O cálculo da dose empírica inicial de amino-
glicosidos é essencial para alcançar alta con-
centração (pico). Ajustes de dose subsequentes 
são essenciais para evitar a toxicidade. Estes 
fármacos, altamente polares, penetram mal 
no tecido adiposo e o uso do PT pode levar a 
sobredosagem.17  
Na profilaxia cirúrgica é essencial uma dosa-
gem apropriada dos antibióticos. Nesta indica-
ção, dados limitados sugerem que em doentes 
obesos podem ser necessárias doses maiores 
de alguns antibióticos, como cefalosporinas. 
Contudo, os dados devem ser interpretados 
com cautela. O tipo e a localização da infeção 
podem afetar o regime posológico. 
Como muitos antibióticos têm eliminação re-
nal, é necessária uma estimativa da TFG para 
determinar a dosagem. A medição direta de 
ClCr pode ser necessária em obesidade im-
portante, já que a precisão das equações para 
o cálculo é altamente variável.16

Para orientar a posologia na obesidade deve 
existir vigilância da resposta clínica e da toxi-
cidade.16 Em complemento, para antibióticos 
(por ex., macrólidos, quinolonas, vancomicina, 
aminoglicosidos ou beta-lactámicos) tem sido 
recomendada a vigilância microbiológica.4 Adi-
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cionalmente, recomenda-se a monitorização 
dos níveis plasmáticos quando disponível (p. 
ex. como aminoglicosidos ou vancomicina).4,18  

Heparinas de baixo peso molecular 
(HBPM) e heparina não fracionada. A 
resposta clínica, eficácia e reações adversas, 
devem ser monitorizadas. Estão disponíveis 
testes: tempo de tromboplastina parcial ati-
vada (TTPa) no caso da heparina sódica e a 
concentração de anti-Xa nas HBPM. Alguns 
autores recomendam o aumento das doses pro-
filáticas em doentes com obesidade mórbida.4,7 

Quimioterapia. A dosagem ideal da quimio-
terapia é tradicionalmente calculada usando a 
ASC, que considera o peso e a altura do corpo. 
Porém, na prática, alguns doentes obesos com 
cancro recebem doses abaixo do ideal, calcu-
ladas com base no PI ou no PA. A Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica recomendou, 
em 2012, que o PT real seja a base para cálculo 
da dose de fármacos a administrar num doente 
obeso, incluindo na obesidade mórbida, mas 
nesta devem considerar-se as comorbilidades 
e monitorizar a toxicidade.19 Não há evidência 
para reduzir ou limitar as doses em doentes 
obesos com cancro.12,19 

Outros fármacos. A monitorização da res-
posta clínica e microbiologica é recomenda-
da para os antifúngicos (por ex.: anfotericina, 
fluconazol), com monitorização adicional de 

concentrações séricas no voriconazol. Para 
os anticorpos monoclonais e o aciclovir é re-
comendável a vigilância da resposta clínica. 
Além desta, é sugerida a monitorização das 
concentrações séricas para a digoxina, a feni-
toína ou a ciclosporina.4

Entre os medicamentos ou grupos terapêuticos 
doseados com base no peso, que costumam 
requerer ajuste de dose e monitorização em 
doentes obesos, também são referidos: anticoa-
gulantes, anestésicos, antiepiléticos ou alguns 
fármacos usados em cardiologia.7 
Para fármacos concretos deve ser consultada 
documentação que identifique quais preci-
sam de ajuste posológico com base no peso. 
Pretende-se aqui simplesmente uma chamada 
de atenção para esta problemática.

A informação nos resumos das características 
dos medicamentos sobre posologia em situações 
de obesidade costuma ser escassa,5,7,10 obrigando 
à obtenção de informação através de pesquisa 
na literatura.10 Existem recomendações para 
a dosagem de alguns medicamentos, consi-
derando os parâmetros farmacocinéticos ou 
características químicas do fármaco.3,10 Con-
tudo, não representam um guia consistente, 
pelo que é importante monitorizar os níveis 
dos fármacos depois da dose inicial.10 Muitas 
das recomendações baseiam-se em casos clí-
nicos, estudos com pequenas amostras ou em 
opiniões de peritos,7 e a informação disponível 
não é homogénea.3 O conhecimento sobre o 

impacto da obesidade na maioria dos fármacos 
continua a ser limitado ou inconsistente.9,11 As 
alterações observadas num fármaco não po-
dem ser extrapoladas a outros, na mesma ou 
em diferentes áreas terapêuticas, ou a fármacos 
com características físico-químicas similares.11

O problema é especialmente complexo na obe-
sidade mórbida, pela variabilidade e limitada 
informação existentes.2,3,12,13 Encontram-se por 
vezes recomendações diferentes para o mesmo 
fármaco. Grande parte dos estudos tem sido 
realizada em doentes críticos, o que condiciona 
o tipo de fármaco e a via de administração, 
principalmente a intravenosa.3

Em suma, é ainda necessária muita investi-
gação. Para alguns fármacos, as variações 
farmacocinéticas e farmacodinâmicas em in-
divíduos obesos podem ser relevantes,7 sendo 
necessária a individualização terapêutica.7,11 
Esta problemática permanecerá sem resposta, 
a não ser que os efeitos da obesidade sejam 
avaliados durante o desenvolvimento dos fár-
macos.11 Pode ser necessário que as agências 
regulamentares solicitem estudos relativos à 
dosagem em populações obesas nos processos 
de registo dos medicamentos.17,18 
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