
 
 

Novas terapias que estimulam o sistema imunológico contra 
doenças são foco de congresso anual da SBI 

  
XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) acontece de 29 de 

setembro a 2 de outubro, em Florianópolis (SC), reunindo pesquisadores brasileiros 
e internacionais líderes nas pesquisas em imunoterapia. Inscrições estão abertas 

 
 
O avanço da imunoterapia, tema deste ano do XLIV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Imunologia (SBI), tem levado ao desenvolvimento de estratégias e tecnologias que 
estimulam o sistema imunológico do paciente para que ele mesmo combata diversos tipos 
de doenças dotadas de mecanismos que burlam nossas defesas. Intitulado de 
ImmunoTherapy 2019, o evento acontece em Florianópolis (SC), de 29 de setembro a 2 de 
outubro, reunindo a comunidade internacional de imunologistas e profissionais de diferentes 
áreas relacionadas. 
 
Entre os destaques estão as principais aplicações da imunoterapia no controle do câncer e 
as diversas possibilidades da área, algumas ainda no princípio de seus potenciais, mas com 
importantes resultados clínicos – como a que faz uso de inibidores do checkpoint 
imunológico, o ponto de partida da resposta do sistema imune contra a agressão do câncer. 
“Essas terapias têm o objetivo de bloquear um conjunto de moléculas que inibem a resposta 
imune, aumentando a defesa antitumoral”, explica o imunologista João Viola, pesquisador 
do Instituto Nacional de Câncer (Inca), ex-presidente da SBI e presidente do comitê 
organizador deste ano. 
 
Os avanços são tantos que levaram os imunologistas James P. Allison, do MD Anderson 
Cancer Center, nos Estados Unidos, e Tasuku Honjo, da Universidade de Kyoto, no Japão, 
a ganharem o Nobel de Medicina em 2018. Desde então, muitas outras descobertas têm 
sido empreendidas. A programação do ImmunoTherapy 2019 não só se debruça sobre elas, 
como também discutirá os principais desenvolvimentos da imunoterapia nas áreas básica, 
translacional e clínica, e suas principais aplicações em diversas frentes de tratamento e 
prevenção, como doenças infecciosas, autoimunes e crônico-degenerativas, vacinas, 
transplantes e terapia celular, entre outras. 
 
Comunidade imunológica internacional reunida 
 
Serão realizadas conferências e simpósios com grandes nomes da imunologia brasileira e 
internaciona, além de sessões de apresentação expressa com comunicações de 
estudantes, pós-doutorandos e jovens pesquisadores selecionados. 



  
Em paralelo ao Immuno 2019 acontece a XII Seção Extra de Imunologia Clínica (ESCI, na 
sigla em inglês), com o objetivo de reunir um grupo de especialistas em ciências clínicas e 
básicas que discutirão diferentes aspectos da pesquisa translacional em imunoterapia, e 
quatro premiações. 
 
Premiações 
 
O SBI Thereza Kipnis Awards é concedido a cientistas ainda no início da carreira, incluindo 
jovens pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Será premiado com R$ 12 mil o 
melhor trabalho científico na área da imunologia aplicada ou translacional. Para participar e 
preciso se inscrever on-line, no site do evento, até o dia 18 de julho. 
 
Em parceria com a SBI, a BD Biosciences promove outras duas premiações: R$ 20 mil em 
produtos BD para a categoria Pesquisador SBI, voltada a profissionais; e R$ 15 mil também 
em compras para a categoria Jovem Talento SBI, dedicada a estudantes de graduação. O 
objetivo do concurso é incentivar a técnica de citometria de fluxo com marcação múltipla no 
Brasil. As propostas podem ser submetidas em diferentes áreas de pesquisa científica, 
como câncer, sinalização celular, função imune, doenças infecciosas e parasitárias, alergia, 
neurociência e células-tronco, entre outras. 
 
A SBI também premiará o melhor resumo científico apresentado por estudantes e 
pós-doutores durante as sessões de pôsteres. O prêmio será concedido em quatro 
categorias: graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. 
 
Será entregue, ainda, o Prêmio da Society for Leukocyte Biology (SLB) para Jovem 
Pesquisadores. Em parceria com a SBI, a entidade internacional concederá dois prêmios a 
participantes do congresso que tenham se candidatado: cada um dos escolhidos receberá 
500 dólares e um ano de associação à SLB. 
 
Inscrições 
 
As inscrições para participação no Immuno 2019 já estão abertas e associados SBI têm 
acesso a descontos especiais. Também já é possível submeter resumos para 
apresentação. Informações sobre prazos e procedimentos, além da programação, que está 
sendo atualizada, podem ser acessadas no site oficial: sbicongressos.com/immuno2019. 
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