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A resposta imune agora faz parte dos Critérios 
Diagnósticos Essenciais e Desejáveis para o Câncer 

Colorretal, na 5.ª edição da Classificação de Tumores da 
OMS 

 

Marselha, França, 5 de março de 2020, 1:45 PM CET - A Organização Mundial de Saúde (OMS), na sua 
última edição de Tumores do Sistema Digestivo (5.ª edição), introduziu a resposta imune como um 
critério diagnóstico essencial e desejável para o câncer colorretal.  
 
Comercializado pela HalioDx em mais de 20 países para pacientes com câncer de cólon localizado, o 
Immunoscore® é um teste de diagnóstico in vitro que quantifica a resposta imune para prever a 
recidiva do câncer e personalizar as decisões de cuidados. O método padronizado usado no esforço 
de validação do SITC (ou seja, Immunoscore®) é referenciado na Classificação de Tumores da OMS, 
5.ª edição, como a evidência mais recente do poder prognóstico da resposta imune no câncer de cólon 
(Pagès et al. Lancet 2018). A avaliação da resposta imune é agora um complemento essencial ao 
sistema de estadiamento TNM1 tradicional no câncer de cólon, sendo o Immunoscore® o teste de 
referência para sua avaliação. 

Dr Jérôme Galon, inventor do Immunoscore®, declara: “A introdução da avaliação da resposta imune 
para pacientes com câncer de cólon na classificação da OMS recompensa 15 anos de esforços de 
pesquisa translacional no Immunoscore®, com um impacto significativo no padrão de cuidados. Esse 
esforço é um sucesso coletivo, incluindo vários colaboradores franceses e internacionais. Agora 
estamos investindo esforços significativos na demonstração da utilidade clínica do Immunoscore® 
em uma ampla gama de indicações, além do câncer de cólon”. 

Vincent FERT, CEO da HalioDx, comenta: “O reconhecimento pelo conselho da OMS da importância 
da avaliação da resposta imune no câncer colorretal é um marco importante para o Immunoscore® e 
a HalioDx. Esse reconhecimento apóia nossos esforços para disponibilizar essa excelente tecnologia 
para melhorar o tratamento do câncer em todo o mundo.”  

 

1 T descreve o tamanho do tumor e qualquer disseminação de câncer no tecido próximo; N descreve a disseminação do 
câncer para os linfonodos próximos; e M descreve a metástase (propagação do câncer para outras partes do corpo). 
 
Exoneração de responsabilidade: A Organização Mundial de Saúde não está endossando a utilização do ensaio comercial 
Immunoscore® 

 

http://publications.iarc.fr/579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754777
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O trabalho sobre o Immunoscore foi iniciado no Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica 
(INSERM) (Galon et al. Science 2006), e sua validação internacional é apoiada pela Sociedade de ImunoTerapia 
do Câncer (SITC) (Pagès et al. Lancet 2018).  

*** 

Sobre o Immunoscore® 

Avaliação da imunidade, tratamento personalizado 

Avaliada como critério de diagnóstico essencial e desejável pela OMS, a avaliação da resposta imune está se 
tornando agora o complemento necessário ao sistema tradicional de estadiamento do câncer nos tumores do 
sistema digestivo e o Immunoscore® é o padrão de diagnóstico para realizar essa avaliação. 

Atualmente, o Immunoscore® inclui uma família exclusiva de testes imunológicos, variando de testes de 
diagnóstico, como o Immunoscore® Colon (Diagnóstico in Vitro com marcação CE e compatível com CLIA) e 
o Immunoscore® para pesquisa clínica. Na vanguarda da patologia digital e das ômicas espaciais, os ensaios 
HalioDx Immunoscore® extraem informações exclusivas do tecido cancerígeno para fornecer imunoterapia 
de precisão para combater o câncer. 

O Immunoscore® está disponível comercialmente em mais de 20 países. 

Sobre a HalioDx 

A resposta imune ao diagnóstico de câncer 

A HalioDx é uma empresa de diagnóstico de imuno-oncologia que fornece aos oncologistas e à indústria 
biofarmacêutica os melhores produtos e serviços de diagnóstico baseados em imunidade para orientar o 
tratamento do câncer e contribuir para a medicina de precisão na era da imunoterapia e terapias combinadas. 

Graças ao trabalho pioneiro do Dr. Jérôme Galon, a HalioDx fornece uma gama exclusiva de soluções de 
pontuação imune - principalmente com o  ensaio de referência Immunoscore® - permitindo a avaliação do 
contexto imunológico do tumor, um determinante essencial dos resultados dos pacientes e da resposta aos 
tratamentos contra o câncer (do estágio pré-clínico às terapias aprovadas). 

Para atender às necessidades das biofarmacêuticas, a HalioDx desenvolveu o Immunogram, uma plataforma 
que integra os testes Immunoscore®, tecnologias inovadoras como a Análise Multiplex Espacial de Tecidos 
(Brightplex®) e testes moleculares (NGS, Immunosign® Gene Expression Signatures). 

A HalioDx possui uma equipe experiente de mais de 170 funcionários, laboratórios certificados pela CLIA e 
instalações compatíveis na Europa e nos EUA para desenvolver, fabricar, registrar e comercializar produtos 
de diagnóstico in vitro (IVD). A empresa foi cofundadora do cluster europeu de imunologia Marseille 
Immunopôle (MI). 

Para obter mais informações, visite nossos sites www.haliodx.com e www.immunoscore-colon.com e siga a 
empresa no Twitter @HalioDx e no Linkedin https://www.linkedin.com/company/haliodx/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17008531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754777
http://www.haliodx.com/
http://www.immunoscore-colon.com/
https://www.linkedin.com/company/haliodx/
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HalioDx® é uma marca registrada da HalioDx. Immunoscore® é uma marca registrada da Inserm licenciada 
para a HalioDx. 
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