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Nota Prévia
A medicina de precisão representa uma
abordagem inovadora na prevenção e
tratamento da doença, tendo em
consideração a variabilidade genética,
ambiente e estilo de vida de cada pessoa.
A APAH, com o apoio institucional da
Ordem dos Médicos, deseja desempenhar
um papel alicerçante na definição e
desenho de uma agenda estratégica para o
futuro da medicina de precisão em
Portugal, representando um primeiro
passo para o que será o futuro da
medicina.
Neste âmbito foram envolvidos no projeto
um conjunto de stakeholders, a nível
nacional, focados na melhoria da qualidade
dos cuidados de saúde prestados, com o
objetivo de produzir em conjunto
recomendações estratégicas e um plano de
iniciativas a propor às autoridades
competentes. Esse relatório será alvo de
um documento separado.
O presente documento pretende servir de
enquadramento aos trabalhos seguintes,
compilando literature review e entrevistas
de campo, com o intuito de providenciar
um conceito comum para a medicina de
precisão, apresentar as principais áreas de
atuação e as respetivas tendências
tecnológicas,
analisar
as
principais
dimensões associadas, casos práticos a
nível internacional e, por fim, perceber o
estado atual da medicina de precisão em
Portugal.
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Sumário Executivo

Sumário Executivo
► O projeto de definição de uma agenda estratégica para o futuro da medicina de precisão
em Portugal envolve duas fases:
• Análise e enquadramento da medicina de precisão, com destaque para as principais
áreas de atuação, diagnósticos, tratamentos e evolução e progressos registados a
nível nacional e internacional (presente documento);
• Definição de um conjunto de orientações estratégicas, iniciativas e um plano de
implementação das mesmas a executar em Portugal. A definição da agenda
estratégica será alvo de um segundo relatório;
► O presente relatório conta com informação proveniente de doze entrevistas individuais
realizadas a um conjunto de stakeholders chave na temática (ordens profissionais,
entidades reguladoras, investigação, academia, instituições hospitalares, indústria
farmacêutica e associação de representação dos cidadãos), para análise e discussão do
estado atual e principais áreas de atuação a nível nacional;
► Cada vez mais é exigido ao setor da saúde a melhoria do serviço prestado, estando este
a passar por um período de transformação. A tendência geral é a passagem de um
paradigma de "tratamento da doença" para uma visão de "prevenção e promoção da
saúde", com um elevado foco na melhoria do desempenho e dos resultados obtidos,
promovendo a saúde dos cidadãos, evitando o onset da doença e reduzindo os custos
associados a tratamentos mal sucedidos;
► A abordagem da medicina de precisão pretende que, para um grupo de pessoas com o
mesmo diagnóstico, seja selecionado o tipo de tratamento mais adequado a diferentes
subpopulações desse mesmo grupo;

Right therapy.
Right patient.
Right time.
Grupo de pessoas com
o mesmo diagnóstico

One size fits all
Tratamento único
por doença

Visão futura
Tratamento adaptado ao
perfil de doente (targeted)

► Avanços recentes nas áreas da genómica, imagiologia e biologia, nomeadamente no
campo de biomarcadores, traduzem-se não só numa melhor compreensão da doença e
dos cidadãos, mas possibilitam também o desenvolvimento de terapias que atuam
diretamente no mecanismo patológico;
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Sumário Executivo
► Uma componente essencial na entrega mais eficaz e segura dos cuidados de saúde ao
cidadão é o uso de biomarcadores preditivos. Estes permitem identificar e estratificar os
doentes de acordo com a sua potencial resposta ao tratamento e risco de exposição ao
mesmo. Adicionalmente, a caracterização molecular do cidadão vem revolucionar a
monitorização contínua da resposta do doente ao tratamento, antecipando reações
adversas e permitindo um acompanhamento mais próximo;
► A disseminação da análise genómica é devida principalmente aos avanços tecnológicos
que permitiram uma redução substancial dos custos desta técnica, levando a que várias
outras áreas científicas florescessem, tal como a transcritómica, proteómica e
metabolómica. A complementaridade destas áreas traz novos insights sobre o individuo,
permitindo observações de várias perspetivas. No futuro, espera-se que estas análises
sejam de tal modo sensíveis que possam ser realizadas simplesmente sobre uma
amostra de sangue, permitindo, de uma forma minimamente invasiva, obter
informações sobre o indivíduo e a sua doença que só seriam possíveis através de
procedimento invasivos como a biópsia tradicional;
► Os avanços científicos atingidos ao nível dos diagnósticos e na conectividade dos
dispositivos wearable, implicam que grandes volumes de dados estejam a ser gerados
junto do profissional de saúde, bem como junto do cidadão, estando este cada vez mais
envolvido na sua saúde. Neste novo ecossistema de dados em saúde, o desafio consiste
na integração de dados e na sua partilha através dos diferentes stakeholders, criando
uma cultura de cuidados de saúde proativa e, de uma forma personalizada, melhorar os
resultados clínicos, prevenindo em vez de apenas tratar a doença;
► O objetivo fundamental é digitalizar a essência médica de cada cidadão utilizando os
dados mais relevantes para, através da aplicação posterior das mais diversas
ferramentas de inteligência artificial, como machine learning e mais recentemente o
deep learning, conseguir identificar e reconhecer padrões que possam ser utilizados
pelos clínicos para promover a saúde da forma mais adequada a esse cidadão;
► O crescente conhecimento sobre os mecanismos da doença possibilitou uma alteração
no paradigma do desenvolvimento terapêutico. Tradicionalmente, na ausência deste
conhecimento, os fármacos dedicavam-se a atuar sobre os sintomas da doença. Hoje,
desenvolvem-se medicamentos que pretendem agir diretamente sobre o processo
patológico e frequentemente são identificados novos potenciais alvos terapêuticos.
Estas terapias dirigidas, muitas vezes são ligadas com o teste de diagnóstico que
permite estratificar os doentes de acordo com a presença do alvo terapêutico,
potenciando ganhos em saúde. Num passo à frente desta abordagem estratificada,
estão as terapias personalizadas, sendo estas dirigidas ao indivíduo de acordo com as
suas características biológicas;
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► Os tratamentos inovadores têm também vindo a evoluir do conceito tradicional da
entrega de um fármaco para destruir um alvo no organismo, para o desenvolvimento de
estratégias que potenciam as capacidades do sistema imunitário do próprio organismo.
As imunoterapias atuam indiretamente sobre a doença, capacitando o sistema
imunitário e incitando-o a atuar;
► Existe um conjunto de dimensões implicadas na concretização de uma estratégia de
medicina de precisão que devem consideradas, nomeadamente a ética, a proteção de
dados, o financiamento, as infraestruturas e o envolvimento dos profissionais e dos
cidadãos. Estes temas devem ser analisados em detalhe para garantir que a estratégia
de implementação está coordenada entre todos os stakeholders;
► Em diversos países, a medicina de precisão é já um foco estratégico presente na agenda
do setor da saúde. Fora da Europa, Estados Unidos da América, Brasil, Japão e
Singapura são alguns dos países a realizar um elevado investimento interno na
implementação de medicina de precisão. A nível europeu, diversos países contam com
estratégias nacionais de medicina de precisão definidas e com algumas iniciativas em
curso, nomeadamente os países da Europa do Norte, tal como a Dinamarca, Suécia e
Finlândia, bem como Reino Unido, França e Alemanha;
► Ao longo do relatório é realizada uma análise com maior detalhe aos países Inglaterra e
Suécia, com uma breve descrição de algumas das iniciativas em desenvolvimento no
âmbito da medicina de precisão e respetivas dimensões associadas:
• Em Inglaterra, destaque para duas iniciativas. A primeira, referente ao 100.000
Genomes Project, com o objetivo de sequenciar 100.000 genomas humanos de
pessoas com cancro e doenças raras, procurando investigar variações e padrões
que permitam entender melhor a doença, identificar as principais causas e qual o
tipo de tratamento mais adequado, face ao perfil de cada pessoa. A segunda
iniciativa é focada no tratamento inovador de imunoterapia oncológica celular CART, que envolve a colheita de linfócitos T do doente, a sua reprogramação genética e
a sua re-infusão na mesma pessoa, disponibilizando uma resposta inovadora e
personalizada a alguns doentes com doenças hemato-oncológicas;
• A Suécia, tem vindo a apostar em tecnologias e infraestrutura para suporte às
atividades de medicina de precisão, com destaque para ferramentas avançadas de
big data e machine learning, para promover uma análise clinicamente mais relevante
dos dados disponíveis em diversas fontes de informação. Existe também um grande
envolvimento de diversas empresas com a sua atividade focada em práticas de
medicina de precisão, fazendo da Suécia um dos países europeus mais evoluídos
nesta temática. Uma das principais iniciativas a nível nacional é a Genomic Medicine
Sweden que, à semelhança de Inglaterra, pretende melhorar os cuidados de saúde
prestados através da implementação de técnicas de sequenciação à escala nacional
(atualmente focadas em casos de cancro e doenças hereditárias).
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Sumário Executivo
► Portugal está a dar os primeiros passos no âmbito da medicina de precisão, sendo
necessário promover o investimento e o compromisso com este novo paradigma na
Saúde, através da definição de uma estratégia coordenada e integrada a nível nacional,
que tenha em consideração o envolvimento de todos os stakeholders relevantes na
temática. Existe já um conjunto de plataformas, empresas e instituições com um papel
ativo na investigação e implementação de práticas de medicina de precisão,
nomeadamente o Smart4Health, o GenomePortugal, o BioData.pt, o Centro de
Investigação de Excelência em Medicina Regenerativa e de Precisão em Portugal, o
Instituto Português de Oncologia do Porto, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, empresas farmacêuticas, entre outros
casos;
► É fundamental promover um sistema de saúde não só focado na eficiência e na
qualidade, mas igualmente sustentável, com acesso equitativo aos diagnósticos e
tratamentos que a medicina de precisão terá ao seu dispor e com um paradigma cada
vez mais centrado nas necessidades de cada cidadão.
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Enquadramento da
medicina de precisão

Nova abordagem:
medicina de precisão

A transformação do setor da saúde gerou a necessidade de
adoção de novas abordagens na prestação de cuidados de
saúde
O setor da saúde está a passar uma fase importante de transformação, enfrentando novos
desafios e oportunidades, tanto a nível clínico como tecnológico.

Com uma população mundial cada vez mais envelhecida, e com um crescente número de
doenças raras e casos de cancro, existe cada vez mais a necessidade de procurar soluções
inovadoras de diagnóstico e tratamento que disponibilizem uma resposta adequada e
personalizada aos cidadãos.
Nesse sentido, as organizações estão a procurar alterar o paradigma existente, de uma
lógica de "tratamento da doença" para uma visão de "prevenção e promoção da saúde",
com um elevado foco no desempenho e resultados obtidos.
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Os avanços na medicina permitiram compreender que as pessoas respondem ao
tratamento em função da sua variabilidade genética, hábitos adotados e estilo de vida.
Desta forma, e com o crescente foco e investimento em terapias genéticas1, é possível
adotar uma abordagem mais precisa, cada vez mais focada no cidadão em particular, e
menos na doença.
Esta abordagem focada no cidadão é particularmente relevante se considerarmos a
resposta ineficaz de alguns dos atuais tratamentos focados na doença (Figura 1). Mesmo
doenças como a diabetes, amplamente estudadas, apresentam taxas de ineficiência de
tratamento superiores a 40%, com perdas de qualidade de vida do doente e aumento dos
custos de tratamento daí inerentes. Nesse sentido, tem aumentado a investigação e o
desenvolvimento de novas práticas clínicas personalizadas, de forma a promover uma
melhor resposta dos cuidados de saúde, passando de uma abordagem de “one size fits all”
para “medicina de precisão”.
One size does not fit all
Medicamentos para Asma

40%

Medicamentos para Diabetes

43%

Medicamentos para Artrite

50%

Medicamentos para Alzheimer

70%

Medicamentos para Oncologia

75%
Tratamento ineficaz

Tratamento eficaz

Figura 1: Percentagem de pessoas com uma taxa de resposta ineficaz. A figura ilustra a percentagem da população de
doentes para a qual, em média, o medicamento numa dada classe é ineficaz. 2

A abordagem da medicina de precisão pretende que, para um grupo de pessoas com o
mesmo diagnóstico, seja selecionado o tipo de tratamento mais adequado a diferentes
subpopulações desse mesmo grupo (Figura 2).

Right therapy.
Right patient.
Right time.
Grupo de pessoas com
o mesmo diagnóstico

One size fits all
Tratamento único
por doença

Visão futura
Tratamento adaptado ao
perfil de doente (targeted)

Figura 2: Nova visão da medicina de precisão.3
1. Pharma Intelligence, “Gene Therapy: A Paradigm Shift in Medicine” (2018)
2. Personalized Medicine Coalition, “The Personalized Medicine Report” (2017)
3. Kohler, Stefan. "Precision medicine–moving away from one-size-fits-all." Quest 14.3 (2018): 12-15

15

A incorporação da informação genética no diagnóstico e escolha de tratamento é um dos
exemplos práticos mais visíveis da medicina de precisão, em particular na doença
oncológica. Este tipo de doença tem uma forte base genética, e os novos avanços ao nível
do diagnóstico genético e molecular, permitem identificar o tratamento mais adequado e
eficaz e, por sua vez, aumentar a taxa de sucesso e de sobrevivência.4
No caso da oncologia, a informação genética é útil na escolha de uma opção terapêutica
direcionada às caraterísticas moleculares do tumor. Apesar de tradicionalmente, os
diferentes tipos de cancro serem descritos pelo tecido de origem, por exemplo cancro do
pulmão, cancro da próstata ou cancro da mama, na realidade tumores originados no
mesmo tecido comportam-se de maneiras diferentes, conforme as alterações genéticas
presentes. Por exemplo, o cancro da mama pode ser classificado em subtipos moleculares,
de acordo com as proteínas expressas na superfície das células cancerígenas (Figura 3).

Proteína
HER2 (HER2+)

Tratamento dirigido:
inibidor de HER2.

Recetores de
estrogénio (RE+)

Recetores de
progesterona (RP+)

Tratamento: terapia
hormonal.
Tratamento dirigido: terapia hormonal.

Triplo Negativo
Não exprime HER2, RE
ou RP. Subtipo
biologicamente mais
agressivo, não tendo um
alvo terapêutico
identificado e não
respondendo às terapias
mencionadas.

Figura 3: Heterogeneidade dentro de doenças que tradicionalmente se classificavam como homogéneas. A difusão da
análise genética do tumor permitiu distinguir dentro do cancro da mama vários subtipos moleculares diferentes,
possibilitando a adoção de terapias mais adequadas a cada doente.

A crescente identificação e análise de assinaturas moleculares dos vários subtipos de
cancro tem levado ao desenvolvimento de novas terapias dirigidas. No caso da oncologia,
a quimioterapia convencional atua sobre as células em rápida divisão, não distinguindo
entre células saudáveis e células cancerígenas. A quimioterapia pode causar efeitos
secundários notórios, por haver células saudáveis em rápida divisão, que sofrem o efeito
citotóxico do tratamento e são destruídas em conjunto com as células cancerígenas.
As novas terapias dirigidas, atacam o tumor com maior precisão e especificidade, podendo
exibir um maior efeito anti-tumoral e menos efeitos secundários. Um outro exemplo
notável do desenvolvimento de terapias segundo este paradigma é o fármaco imatinib, que
trata eficazmente a leucemia mielóide crónica, ao inibir especificamente uma proteína
alterada e que desregula o funcionamento da célula, tornando-a cancerígena.
Mas não é só em oncologia que a aplicação de novas tipologias de diagnósticos está a
permitir desenhar tratamentos mais eficazes. O diagnóstico precoce e completo (com
apoio das novas tecnologias e análise genética), facilita a análise sobre o tratamento que
melhor se adequa a cada indivíduo, nas mais diversas áreas terapêuticas.
O desenvolvimento e aprovação regulamentar de companion diagnostics (teste de
diagnóstico associados a um determinado medicamento e que são utilizados para avaliar
eficácia ou segurança desse mesmo tratamento ao indivíduo) são já uma prática atual,
permitindo cada vez mais adotar tratamentos direcionados e personalizados.4
4. NHS England, Improving outcomes through personalised medicine (2016)
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Esta nova abordagem exige que os cidadãos tenham um papel mais participativo e
colaborativo. Não só na aprovação da recolha, análise e partilha da sua informação
genética, como também na discussão com os profissionais médicos de forma a
complementar a interpretação dessa informação com estilos de vida e hábitos (Figura 4).

Genómica

Histopatologia

Medicina
de precisão

Imunopatologia

Tratamento

Histórico clínico

Diagnóstico

Imagiologia

Medicamentos
Dispositivos
Cirurgia
Fisioterapia
Estilo de vida

Figura 4: Ecossistema digital na entrega de cuidados personalizados.

Mas não são só os cidadãos que têm que ter um papel mais participativo. É crítico adaptar
o paradigma do ecossistema da saúde e a forma de atuação das organizações que nele
operam, sendo útil e vantajoso para todos que se torne possível juntar competências e
capacidades dos diferentes intervenientes, com o objetivo comum de melhorar o serviço
prestado à população.
Na verdade, a adoção de práticas de medicina de precisão obrigam à definição de novos
modelos de funcionamento dos cuidados de saúde prestados que devem ter como base a
lógica dos 4 P’s, focando o serviço prestado num modelo mais Personalizado, Preditivo,
Preventivo e Participativo.5

A medicina de precisão é assim vista como solução estratégica com o foco não só em
fornecer os cuidados de saúde mais adequados ao perfil de cada pessoa, mas também uma
melhor qualidade de vida aos cidadãos, promovendo a investigação de novas soluções e
contribuindo para a redução dos custos.
É inevitável que as atividades associadas à medicina de precisão sejam cada vez mais uma
prática comum nos sistemas de saúde a nível mundial. Diversos países têm vindo a investir
em projetos de investigação e desenvolvimento que apoiam a implementação deste tipo de
iniciativas.

A nível global, e de acordo com relatório Global Precision Market - Analysis and Forecast,
2018-2028 o mercado global de medicina de precisão foi de ~78,8 mil milhões de dólares
em 2018, sendo estimado que aumente para ~216,7 mil milhões de dólares até 2028.
Alguns dos fatores decisivos para promover a inovação no setor passam pela melhoria da
qualidade, organização e utilização da informação disponível, pela formação dos
profissionais saúde e criação de equipas multidisciplinares, procurando investigar e
desenvolver melhores práticas ao nível do diagnóstico e tratamento.
5. European Society of Preventive Medicine
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Principais benefícios
e desafios

Porquê implementar uma estratégia de medicina da
precisão?
As práticas de medicina de precisão promovem um conjunto de benefícios relevantes não
só para os cidadãos (que são quem mais beneficia), como também para os profissionais
médicos, ao nível do suporte à sua prática clínica e ainda, para o sistema como um todo,
ao torná-lo mais eficiente e eficaz.
A sua prática promove a melhoria da rapidez e eficácia dos diagnósticos realizados,
apoiando os profissionais de saúde e facilitando o processo de tomada de decisão clínica.
Com um diagnóstico correto e atempado, é possível identificar um tratamento mais
orientado e focado no cidadão, evitando, por sua vez, a prescrição de terapêuticas
desnecessárias, ineficazes e dispendiosas.
Este aspeto permite assim melhorar a experiência do cidadão, garantindo que o mesmo
recebe o serviço adequado e com o maior nível possível de qualidade e rapidez nos
resultados.
18

A nível económico, a medicina de precisão promove a utilização racional e eficiente dos
recursos disponíveis, diminuindo o desperdício e custos associados a tratamentos
ineficazes e respetivos efeitos secundários.
A evolução da prática clínica e a introdução de terapêuticas inovadoras proporcionam uma
resposta aos cidadãos que atualmente não estão a receber o tratamento adequado, tendo
vários benefícios associados (Figura 5).
Permite promover
a saúde dos
cidadãos e evitar o
onset da doença

1

2

Diminui o tempo de
desenvolvimento
de tratamentos

3
Aumenta a probabilidade
de sucesso do diagnóstico
e tratamento,
minimizando “tentativa e
erro”

4

Permite reduzir
os custos
associados a
tratamentos
mal sucedidos

5
Melhora os outcomes /
resultados clínicos do
tratamento das doenças e a
qualidade de vida dos cidadãos

Figura 5: Principais benefícios da medicina de precisão. 6

É expectável que aumente o número de práticas clínicas associadas à análise da
informação genética e molecular dos cidadãos, permitindo melhorar a capacidade de
compreensão de uma doença (e respetivas causas) em diferentes subgrupos de pessoas.
Assim, será possível melhorar a capacidade de previsão e identificação do tratamento mais
adequado e eficaz.
As parcerias com diversos stakeholders relevantes (indústria, investigação, profissionais
médicos, empresas tecnológicas, entre outras empresas quer do setor público, quer
privado) permitem aprofundar a análise dos dados disponíveis e o desenvolvimento mais
rápido, com menos custos de tratamento associados à medicina de precisão e, por sua
vez, a qualidade e eficiência do serviço de saúde prestado.
No entanto, existem também diversos desafios e dimensões externas às quais a medicina
de precisão precisa dar resposta, nomeadamente a nível ético, proteção de dados,
financiamento, tecnologia e meios humanos e técnicos.
As novas abordagens e conceitos relacionados com a prática de medicina de precisão
trazem novos desafios em diferentes vertentes.

6. Horgan, Denis. "From here to 2025: personalised medicine and healthcare for an immediate future." Journal of cancer policy 16 (2018): 6-21
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A definição e implementação de uma estratégia de medicina de precisão terá sempre que
passar pela análise de todas as dimensões relacionadas com o tema, assim como pelo
envolvimento de todos os stakeholders relevantes (tais como decisores políticos, unidades
de saúde, reguladores, financiadores, indústria, academia, investigação, entre outros).
Para ser possível dar uma resposta adequada no âmbito das práticas de medicina de
precisão, existe um conjunto de desafios que são necessários abordar 6:
► Políticas e estratégias de acesso à inovação equitativas devem ser desenvolvidas e
coordenadas com o enquadramento legislativo necessário;
► A medicina de precisão envolve a recolha, análise e tratamento de diversos dados
pessoais, pelo que é essencial analisar possíveis constrangimentos éticos e de
privacidade e segurança dos dados;
► Dado ser uma prática recente, existem temas relacionados com a aprovação,
supervisão e controlo das terapias por parte das entidades reguladoras que são
necessários abordar;
► O custo associado à implementação inicial da medicina de precisão pode ser elevado,
sendo indispensável repensar os métodos e estratégias de financiamento em saúde;
► O desenvolvimento de qualquer iniciativa de medicina de precisão, face à
granularidade dos temas tratados, irá sempre depender da forma como se envolve os
cidadãos e os profissionais e se obtém o seu apoio e compromisso;
► A implementação de iniciativas de medicina de precisão só é possível se existir uma
infraestrutura tecnológica nacional que suporte todas as atividades de recolha e
tratamento de dados, investigação, diagnóstico e tratamento dos doentes.

Face aos desafios identificados, destacam-se alguns temas importantes a analisar no
âmbito da medicina de precisão (Figura 6).

Consentimento informado
dos cidadãos

Tecnologia e infraestrutura
(equipamentos, sistemas,
integração de dados, centros
especializados)

Regulação e modelo de
governo para gestão e
controlo da informação

Formação, incentivos e
regulação de carreiras
dos profissionais clínicos

Figura 6: Temas chave para a implementação de uma estratégia de medicina de precisão.
6. Horgan, Denis. "From here to 2025: personalised medicine and healthcare for an immediate future." Journal of cancer policy 16 (2018): 6-21
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Entre os diversos desafios referidos associados à medicina de precisão, a regulação e
reembolso são alguns dos mais relevantes. O processo de aprovação e definição de preço
de um tratamento é complexo e demorado.
Um dos principais passos na fase de desenvolvimento deste tipo de terapêuticas são os
ensaios clínicos, sendo necessário garantir que são aplicados à população correta de
forma a justificar os benefícios clínicos associados e o respetivo preço.
A apresentação de health technology assessments é um mecanismo muitas vezes levado a
cabo pelas empresas que desenvolvem tratamentos personalizados, com o intuito de
demonstrar a poupança e redução de custos com a prestação de cuidados de saúde que
está associada à sua utilização, face a outras soluções de tratamento existentes.
É necessário então definir de forma clara as regras associadas às diversas atividades de
regulação e reembolso de diagnósticos e terapias de medicina de precisão, de forma a
agilizar o processo e torná-lo mais rápido e eficiente, melhorando a capacidade de
promover o seu acesso à população.
Ao longo do tempo é necessário definir as linhas orientadoras que permitam promover da
melhor forma a prática de medicina de precisão e o respetivo fluxo de atividades
associadas, procurando dar resposta aos principais desafios apresentados.
Nos capítulos seguintes vamos abordar as principais áreas de enfoque da medicina de
precisão:
► Desenvolvimento de novos diagnósticos, onde será analisado o progresso, a evolução
tecnológica, a utilidade clínica e as principais tendências associadas às práticas
referentes à sequenciação genética e biomarcadores. Serão também abordadas as
principais tendências gerais ao nível dos novos tipos de diagnósticos;

► Enquadramento da importância da implementação de novas ferramentas de análise
de dados, através de big data e inteligência artificial (IA) que possibilitam não só a
integração e análise de um elevado volume de dados disponíveis em diversas fontes
de informação de forma rápida e eficaz, como também a disponibilização de sistemas
mais inteligentes e capacitados para uma melhor deteção e suporte à tomada de
decisão associada à saúde de cada pessoa;
► Desenvolvimento de novos tratamentos, onde serão analisadas as novas terapêuticas
que estão a ser desenvolvidas e que promovem melhorias associadas aos serviços de
saúde prestados e respetivos benefícios para a população. Áreas como as terapias
baseadas em mutações, imunoterapias e terapia celular são alguns dos principais
exemplos associados a novos tratamentos de medicina de precisão.

21

Diagnósticos,
integração de dados e
tratamentos no
âmbito da medicina
de precisão

Diagnóstico de
precisão

Compreender o cidadão para entregar medicina de precisão
A prática de medicina sempre teve um cariz personalizado. Os profissionais de saúde
fazem uso de informação pessoal do doente, incluindo o historial médico, exame físico,
sinais vitais, histórico familiar, análises laboratoriais e exames de imagiologia médica.
Contudo, hoje navegamos uma era que tornou a medicina ainda mais precisa e
personalizada. O advento de big data e o seu efeito transformador foi sentido em vários
negócios e indústrias, não deixando a medicina de parte.
É agora possível descodificar a sequência de DNA de cada indivíduo, analisar uma vasta
diversidade de biomoléculas, monitorizar continuamente a atividade fisiológica com
biosensores e caracterizar os microorganismos que colonizam o trato gastrointestinal e
outras partes do corpo humano. Estas análises complementam-se entre si e têm o
potencial de proporcionar informação relevante sobre a saúde com grande detalhe.
Contudo, tal como qualquer vasto dataset, estes dados necessitam de ser integrados e
processados para poderem ser interpretados.
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Genómica Histórico Clínico Imagiologia Imunopatologia

Tratamento A

Tratamento B

Wearables
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Figura 7: Diversidade de dados disponíveis para seleção do tratamento adequado. Uma vasta quantidade de
informação de cada pessoa está à disposição para ser analisada. O cidadão e o profissional de saúde vão necessitar de
apoio para navegar e processar os dados e transformá-los em informação útil para guiar os cuidados prestados.

O principal objetivo é que esta informação seja usada rotineiramente, a par das fontes de
informação tradicionais, para melhor guiar e gerir a saúde de cada um, através da
combinação de resultados clínicos padronizados e experiências de outros cidadãos com
características semelhantes ao indivíduo. Adicionalmente, espera-se que esta informação
atue não só como um fio condutor dos cuidados de saúde, mas da saúde como um todo
incluindo os vários fatores que a influenciam, tal como a dieta que seguimos, o estilo de
vida que levamos, bem como os comportamentos de risco que adotamos.
Os métodos de diagnóstico constituem o primeiro passo na entrega de medicina da
precisão, permitindo compreender o cidadão de várias perspetivas: in vivo, através da
visualização de parâmetros anatómicos e funcionais da doença, sem remover uma amostra
biológica do cidadão; e in vitro, através de análises realizadas sobre uma amostra biológica
do cidadão em laboratório clínico para detetar a presença de biomarcadores e
diagnosticar, monitorizar ou guiar a decisão terapêutica.
Vários avanços foram concretizados nos métodos de diagnóstico in vivo, incluindo o
desenvolvimento de Tomografias Computorizadas (TACs) de última geração, com menor
exposição à radiação e maior capacidade de diagnóstico, bem como o desenvolvimento de
métodos menos invasivos, como a endoscopia digestiva não invasiva. Paralelamente, os
avanços realizados no campo da análise genética refletiram-se numa evolução muito mais
demarcada no mundo dos diagnósticos in vivo. Através da identificação de marcadores
biológicos, ou biomarcadores, é possível proceder à estratificação dos indivíduos em
subpopulações que divergem na resposta ao tratamento.
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Em 1998 o National Institutes of Health (NIH), nos EUA, definiu biomarcador como
referindo-se a “uma característica que é medida ou avaliada objetivamente como indicador
de um processo biológico normal, processo patogénico ou resposta farmacológica a uma
intervenção terapêutica”. 7 Dentro desta definição incluem-se análises como a medição de
glicémia no diagnóstico e gestão da diabetes, bem como a concentração do colesterol no
sangue para determinar suscetibilidade de doença cardíaca. Analogamente, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) definiu o conceito de biomarcador como “qualquer substância,
estrutura, ou processo que possa ser medido no corpo humano ou nos seus produtos e
influenciar ou prever a incidência de indicadores ou doença”.8
Ambas as definições denotam abrangência na estruturação do conceito. No âmbito da
medicina de precisão, consideramos os biomarcadores como indicadores mensuráveis de
processos biológicos. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, podemos analisar vários
tipos de moléculas, tal como o DNA, proteínas e metabolitos.9 A título de exemplo, através
de métodos de análise de DNA é possível estudar o genoma humano e procurar mutações
causadoras de doenças. Neste caso, o biomarcador é a mutação identificada, e o teste
usado para a análise, a sequenciação genómica (Figura 8).
Os biomarcadores são o primeiro passo no diagnóstico de precisão. Cidadãos com
diferentes biomarcadores apresentam riscos desiguais de desenvolver uma doença,
prognósticos distintos ou até respostas divergentes ao mesmo tratamento. Assim, a
tendência na prática clínica é que a definição da doença passe a implicar que as
identificações moleculares complementem os dados médicos tradicionais como o registo
de sintomas, análises patológicas e o historial clínico.

Biomarcadores no âmbito da medicina de precisão: O que procurar e como encontrá-lo?
Biomarcadores a identificar:
Mutações herdadas
Mutações adquiridas
Proteínas associadas a patologias

Testes diagnóstico para analisar biomarcadores:
Sequenciação genómica
Análise de proteínas no sangue
Análise de proteínas em biópsias

Figura 8: Exemplos de biomarcadores típicos com interesse clínico e de testes de diagnóstico.

7. Downing, G. "Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and Surrogate Endpoints." Clinical Pharmacology & Therapeutics 69 (2001): 89-95
8. World Health Organization. "Biomarkers in risk assessment: Validity and validation." (2001)
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
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O início do diagnóstico de precisão: O biomarcador Her2 e
o cancro da mama
O momento crítico que levou ao acrescido interesse em biomarcadores foi a aprovação,
pela Food and Drug Administration (FDA), nos EUA, em 1998, simultaneamente do
diagnóstico HercepTest e do medicamento trastuzumab (Herceptin) para o tratamento de
doentes com cancro da mama Her2-positivo. Cerca de 20 anos antes deste lançamento
conjunto, foi reportado que o gene HER2 se encontrava desregulado em 25% dos cancros
da mama.9 A presença de múltiplas cópias deste gene no núcleo celular e a sobreexpressão do mesmo, resulta em excesso de recetores HER2 na célula cancerígena,
levando à ativação desequilibrada nestas células de sinalização celular relacionada com
proliferação e resistência à morte celular (Figura 9). Na prática, estes fatores resultam
num pior prognóstico para estes utentes, por este tipo de cancro ser particularmente
agressivo.10

Figura 9: Ilustração do mecanismo patológico em células cancerígenas HER2-positivas.

A desregulação do gene HER2 passou então a ser um marcador com poder de prognóstico.
Partindo desta descoberta, foi possível desenvolver um medicamento direcionado a este
alvo terapêutico. Assim, o trastuzumab (Herceptin) tornou-se no primeiro tratamento
aprovado pela FDA direcionado ao mecanismo molecular patológico, bem como o primeiro
medicamento codesenvolvido com um teste diagnóstico in vitro, o HercepTest, cujo
objetivo era identificar a subpopulação com cancro da mama HER2-positivo e que
potencialmente iria responder positivamente ao trastuzumab (Herceptin) (Figura 10).

Medicina de
Precisão no cancro
da mama

Biomarcador
Her2

Descoberto que a sobreexpressão de HER2 está
associada a um cancro
da mama mais agressivo

Desenvolvido teste de
diagnóstico que identifica
cidadãos com HER2 em
excesso nas biópsias

Desenvolvido tratamento
direccionado ao HER2.
Apenas aplicado aos
doentes testados e que
apresentam
cancro
HER2-positivo

Figura 10: Biomarcador, teste diagnóstico e tratamento no contexto de terapias direcionadas a HER2.
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
10. Lakhtakia, Ritu, and Ikram Burney. "A Brief History of Breast Cancer: Part III-Tumour biology lays the foundation for medical oncology." Sultan Qaboos
University Medical Journal 15.1 (2015): e34
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Os biomarcadores no apoio ao percurso clínico do cidadão
O sucesso do caso trastuzumab (Herceptin) e HerceptTest há 20 anos, revolucionou o
tratamento clínico do cancro da mama e comprovou o poder da medicina de precisão.
Contudo, o apoio à seleção do tratamento é apenas uma das aplicações de testes
diagnóstico baseados em biomarcadores. Com os avanços no entendimento da biologia
celular e novas tecnologias é possível praticar hoje um “diagnostics continuum”.9 Este
paradigma está assente no uso de biomarcadores em testes diagnóstico para acompanhar
o cidadão de várias perspetivas, incluindo: determinação da suscetibilidade em
desenvolver determinada doença, screening de cidadãos de alto risco, diagnóstico, seleção
de tratamento, prognóstico e monitorização de possíveis recidivas (Figura 11).

Identificar doença em estado
inicial entre cidadãos de alto risco

Avaliar gravidade e/ou risco de
recorrência

Monitorização de recorrências
ou eficácia de tratamento

Impacto Clínico: Aplicar
antecipadamente tratamentos em
fase inicial da doença

Impacto Clínico: Determinar
necessidade de tratamento

Impacto Clínico: Controlar
progressão da doença e
alteração de curso de
tratamento conforme necessário

Avaliação de
risco

Screening

Diagnóstico

Prognóstico

Seleção de
tratamento

Monitorização

Determinação da predisposição
genética complementando os
fatores de risco tradicionais

Diagnóstico definitivo

Prever eficácia ou toxicidade a
certos tratamentos

Impacto Clínico:
Implementar programas de
prevenção proativos

Impacto Clínico: Referir cidadão
ao especialista clínico apropriado

Impacto Clínico: Evitar
tratamentos ineficazes,
minimizando custos, efeitos
secundários e otimizando
oportunidades de tratamento

Figura 11: Esquema ilustrativo do paradigma de diagnostics continuum. A análise e monitorização de biomarcadores
apoia o cidadão em cada uma das fases apresentadas.11

9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
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De acordo com o diagnostics continuum, a análise de biomarcadores permite apoiar o
cidadão e o profissional de saúde nos vários momentos do seu percurso clínico desde a
gestão de risco da doença, antes da patologia se manifestar, até à monitorização a médiolongo prazo, após finalização do período de tratamento. Apresentamos de seguida
exemplos práticos do uso de biomarcadores em cada uma das dimensões deste paradigma
da medicina de precisão: 9
Avaliação de Risco

Screening

A análise de biomarcadores pode determinar a
probabilidade de um indivíduo desenvolver uma
doença. Certas mutações herdadas nos genes
BRCA1 e BRCA2 são responsáveis por 20-25%
dos cancros de mama e ovário hereditários.
Identificar os cidadãos que herdaram estas
mutações permite avaliar a suscetibilidade
genética à doença, proporcionando alternativas
preventivas aos cidadãos, incluindo screening
frequente ou cirurgia preventiva.

Monitorização de doentes estratificados como
sendo de alto-risco, mas que de momento são
assintomáticos. O teste EarlyCDT-Lung analisa
sete proteínas no sangue que se sabe estarem
associadas ao cancro do pulmão. Esta classe de
diagnóstico permite que o profissional de saúde
avalie casos de alto risco, como por exemplo exfumadores, antes mesmo que alterações
microscópicas sejam detetáveis em exames
imagiológicos.

Diagnóstico

Prognóstico

Quando a doença é detetada, vários marcadores
apoiam o profissional de saúde na compreensão
do diagnóstico ao nível molecular. Testes como o
miRview da Rosetta Genomics, a partir da análise
de biópsias realizadas no pré-operatório,
permitem diferenciar entre os principais quatro
subtipos de cancro do pulmão.

Num contexto de prognóstico, testes como o
Oncotype DX da Genomic Health apoiam à
avaliação do risco de recorrência ao analisar o
nível de expressão de certos genes, conhecidos
por estarem associados com a doença. A
realização de testes a biomarcadores de
prognóstico
permite
evitar
cirurgias
desnecessárias e outras intervenções que, na
prática, poderão não se traduzir em benefícios
para o cidadão.

Seleção de tratamento

Monitorização

A análise de certos biomarcadores genómicos,
como o HER2, é considerada na seleção de
terapias direcionadas, como o trastuzumab
(Herceptin). Outro exemplo é a análise de
mutações KRAS, um teste molecular essencial na
prescrição do
tratamento para cancro
metastático
colorretal
e
do
pulmão.
Determinados medicamentos não são eficazes
em doentes com certas mutações KRAS, pelo que
é recomendado o teste antes da prescrição do
tratamento.

Vários diagnósticos moleculares apoiam a
monitorização e gestão da doença. Um dos testes
de monitorização mais comum é o teste que
analisa a carga viral em doentes com HIV. Para
uma doença que é essencialmente gerida hoje em
dia como uma doença crónica, o teste de carga
viral é fundamental para controlar a sua
progressão ou resistência, à medida que os
cidadãos passam por vários ciclos de terapêutica
anti-retroviral.

9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley

28

Testes diagnóstico baseados em biomarcadores: da
descoberta ao cidadão
O percurso típico de desenvolvimento de um medicamento compreende uma fase de
investigação pré-clínica, ensaios clínicos de fase I, II e III para assegurar segurança e
eficácia do mesmo, sendo estas fases seguidas por ensaios clínicos de fase IV, no âmbito
da farmacovigilância e pós-aprovação ou aprovação de novas indicações de uso.11
Analogamente, para fazer chegar um teste diagnóstico à prática clínica é necessário
ultrapassar um percurso semelhante. Numa fase inicial de investigação científica é
estudada a potencial utilidade de um biomarcador (Research Use Only test – RUO). Esta
fase evolui para um teste protótipo apenas destinado à investigação para validar o
biomarcador e a sensibilidade e precisão do teste (Investigational Use Only test – IUO),
seguida pela aprovação de um teste diagnóstico in vitro (IVD). Adicionalmente, é também
possível que laboratórios clínicos desenvolvam testes diagnóstico destinados à prática
clínica, sendo estes regulados separadamente.12
No caso do teste de diagnóstico ser obrigatório, dada a sua extrema importância para o
uso seguro e eficaz do produto terapêutico, o teste designa-se por companion diagnostic.
A European Medicines Agency (EMA) define o companion diagnostic como um teste de
diagnóstico in vitro exigido para o uso seguro e eficaz de um produto terapêutico, ao
identificar cidadãos em que a indicação do medicamento é apropriada ou inapropriada.13

Terapia

Tal como foi descrito para o caso do trastuzumab (Herceptin) e do Herceptest, o processo
de desenvolvimento de uma terapêutica e de um diagnóstico destinado a determinar qual a
subpopulação a que deve ser administrada essa terapêutica, pode ser feito em paralelo.
Este paradigma de colaboração culmina com a submissão conjunta para aprovação pelas
entidades reguladoras da terapia dirigida e do companion diagnostic (Figura 12). A
tendência crescente para a inclusão de biomarcadores genómicos nas indicações
terapêuticas de medicamentos foi quantificada em 2015, quando a EMA determinou que
15% dos medicamentos aprovados entre 1995 e 2014 incluíam indicações genómicas que
impactavam diretamente o seu uso no cidadão.14 Também nos EUA a popularidade dos
companion diagnostics tem vindo rapidamente a aumentar, tendo já sido aprovados pela
FDA, 35 diagnósticos in vitro relacionados com terapias oncológicas, até ao momento.15
Investigação
Pré-clínica

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Companion
Diagnostic

Submissão conjunta

Research Use
Only test

Investigational
Use Only test

Validação
analítica

Validação
clínica

Revisão de
utilidade

Figura 12: Esquema ilustrativo do paradigma de aprovação de terapias e companion diagnostics. 14
11. Apifarma, Processo de I&D de um Medicamento, 2016
12. Taylor, Clive R. "Introduction to Predictive Biomarkers: Definitions and Characteristics." Predictive Biomarkers in Oncology. Springer, Cham, 2019. 3-18
13. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices#companion-diagnostics-('in-vitro-diagnostics')-section
14. Ehmann, Falk, et al. "Pharmacogenomic information in drug labels: European Medicines Agency perspective." The pharmacogenomics journal 15.3 (2015):
201
15. Welcher, Rosanne. "Use of Companion Diagnostics (CDx) and Predictive Biomarkers for Cancer Targeted Therapy: Clinical Applications in Precision
Medicine." Predictive Biomarkers in Oncology. Springer, Cham, 2019. 539-551

29

Biomarcadores na era da medicina de precisão: Os avanços
tecnológicos
Com a evolução das terapias dirigidas, também o número de biomarcadores com interesse
clínico aumentou e, com eles, as metodologias de deteção. O HercepTest foi criado para
interrogar o excesso de uma proteína em células cancerígenas, a proteína Her2, tratandose portanto de um biomarcador proteómico. Desde então outras técnicas foram
desenvolvidas para analisar diferentes moléculas biológicas, como o DNA e o RNA. Neste
capítulo introduzimos a evolução tecnológica, a utilidade clínica e as tendências futuras
para cada tipo de biomarcador em contexto de diagnóstico de precisão (Figura 13).

1. Biomarcadores Genómicos
Deteção de mutações herdadas/adquiridas

2. Biomarcadores Transcritómicos
Expressão excessiva e desregulada de um gene
Deteção do silenciamento de um gene

A. Evolução
Tecnológica

B. Utilidade
Clínica

C. Tendências
Futuras

3. Biomarcadores Proteómicos
Deteção de proteínas associadas a patologias
Deteção da ausência de uma proteína essencial

Figura 13: Metodologia de análise dos avanços tecnológicos no âmbito da medicina de precisão. Análise das diversas
classes de biomarcadores usados atualmente, incluindo a evolução das metodologias de deteção e tendências futuras
da área.

1. Biomarcadores Genómicos
1 A. Evolução Tecnológica

Durante o século passado várias descobertas foram feitas na área da genética, desde a
descrição da estrutura do DNA à descodificação do código genético. Para além de avanços
teóricos, passos significativos foram dados no desenvolvimento tecnológico, por exemplo,
na década de 1970 foi inventada a técnica de sequenciação de DNA. Até então não era
possível interrogar as instruções que ditam a forma e função das células, sendo estas as
partes elementares que constituem os organismos vivos. Esta tecnologia, denominada
sequenciação Sanger, feita então manualmente e recorrendo a técnicas de marcação
radioativa, viria a revolucionar a biologia molecular e tornar-se essencial à medicina de
precisão.
A primeira sequenciação foi rapidamente seguida pela introdução de uma técnica chamada
reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction, PCR) em 1983. Este método
consiste em criar múltiplas cópias de uma zona alvo do genoma através da repetição de
uma sequência de reações ciclicamente. Graças a esta técnica foi possível identificar
alterações genéticas críticas com impacto na função celular. Dada a sua facilidade,
elevada reprodutibilidade e baixo custo o PCR é hoje uma técnica largamente usada em
que se baseiam vários testes de diagnóstico usados na prática clínica.
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Figura 14: Evolução temporal do custo médio de sequenciar um genoma.16 Os dados entre 2001 e 2007 representam
os custos associados à sequenciação Sanger, enquanto os dados a partir de 2008, representam o custo de gerar
informação genómica através de plataformas NGS. Para demonstrar a rápida natureza da diminuição do custo da
sequenciação genómica, o gráfico inclui a Lei de Moore, que descreve a tendência a longo prazo de duplicação do poder
computacional a cada dois anos. Tecnologias que acompanhem esta lei são consideradas como estando a ter uma
evolução de sucesso. A introdução de tecnologias NGS levou a que a evolução do custo da sequenciação genómica
acabasse por superar a previsão largamente aceite da Lei de Moore. O tamanho do genoma considerado para esta
métrica é o do genoma humano.

Pouco tempo após a introdução do PCR na prática laboratorial, foi possível adaptar o
método de sequenciação tradicional, a sequenciação Sanger, e automatizá-lo fazendo uso
da marcação de fluorescência. Esta novo método serviu de base para o Projeto do Genoma
Humano, cujo objetivo era sequenciar pela primeira vez todo o genoma humano.
O tempo necessário para concluir o projeto e os custos incorridos foram extraordinários,
mas o sucesso desta iniciativa contribuiu para o desenvolvimento de novos sistemas de
sequenciação. A next-generation sequencing, ou sequenciação NGS, tem a vantagem de
ser mais rápida, barata e capaz de gerar mais informação. A introdução desta tecnologia
levou a uma diminuição no custo de sequenciação por genoma a um ritmo mais acelerado
do que previsto.17 Hoje, sequenciar o genoma pode custar perto de 1.000 euros, sendo
comparável com outras intervenções clínicas praticadas (Figura 14).
Tendo agora ao dispor tecnologias de sequenciação que permitem analisar os genes a
larga escala, surgiu então o campo da genómica. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
distingue esta mudança de paradigma, definindo genética como o estudo da
hereditariedade e a genómica como o estudo dos genes e das suas funções. A OMS
especifica ainda que estes conceitos se diferenciam principalmente pela genética estudar
“a função e composição de um gene individual”, enquanto que a genómica “analisa todos
os genes e as suas respetivas inter-relações para identificar a sua influência combinada no
crescimento e desenvolvimento do organismo”.
As empresas de diagnósticos esperam que, com o custo e tempo de processamento da
sequenciação NGS tendencialmente a diminuir, seja possível cativar o consumidor e
começar a vender diretamente testes genómicos a cidadãos.
16. Wetterstrand KA. DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing Program (GSP) Disponível em: www.genome.gov/sequencingcostsdata.
Acedido a 20/04/2019
17. Personalized Medicine Coalition, “The Case for Personalized Medicine”, 4th edition, 2014
18. https://www.who.int/genomics/geneticsVSgenomics/en/
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Em 2018, a FDA autorizou pela primeira vez a venda direta ao consumidor de testes
genéticos. O teste da empresa 23andMe baseado em variantes BRCA será o primeiro teste
genético a avaliar o risco de cancro da mama e do ovário, sem prescrição médica.
Adicionalmente, a FDA autorizou o teste farmacogenético da 23andMe, que avalia 33
variantes genéticas para a capacidade de metabolizar medicamentos. Contudo, foi
advertido pela FDA que os resultados dos testes vendidos diretamente ao consumidor não
deverão fundamentar decisões terapêuticas, aconselhando a confirmação dos mesmos
através de testes de laboratórios clínicos e consultando um profissional de saúde.19
1 B. Utilidade Clínica

Os avanços no campo da genética foram baseados no racional de que os genes codificam a
informação necessária para todas as funções biológicas, logo um melhor entendimento da
relação entre o gene e a função, contribui igualmente para o estudo da doença. Graças aos
avanços tecnológicos, o diagnóstico molecular é hoje uma realidade, estando disponíveis
vários testes baseados em tecnologia de sequenciação NGS ou PCR para identificar e
explorar biomarcadores no DNA.
A Fibrose Quística é uma das doenças em que os benefícios da prática do diagnóstico
baseado em marcadores genómicos são evidentes. Esta doença hereditária é causada por
alterações no gene CFTR. Mutações neste gene resultam em sintomas ao nível dos
sistemas respiratório, pancreático, gastrointestinal e reprodutivo. Todas as pessoas
possuem duas cópias do gene CFTR, uma de cada progenitor, quando ambas as cópias
herdadas são mutadas, a doença manifesta-se. Hoje, vários testes comerciais para a
caracterização das mutações CFTR estão disponíveis, estando vários destes assentes na
técnica PCR. Dependendo do teste, podem ser analisadas desde 4 a 70 possíveis mutações
do gene CFTR. Para os indivíduos com as mutações mais comuns o resultado será
conclusivo. Contudo, à data foram reportadas mais de 2000 variantes do gene CFTR,
adicionando complexidade ao diagnóstico da doença. Perante esta heterogeneidade
molecular, o uso de tecnologia NGS tem sido visto como uma mais valia quando aplicado
ao diagnóstico da Fibrose Quística. 20,21
O teste ao gene CFTR é ilustrativo do apoio que um biomarcador genómico proporciona a
vários níveis do diagnostics continuum na gestão da Fibrose Quística:
► Antes da gravidez - os pais podem fazer o teste genético para perceberem se são
portadores de mutações e avaliarem o risco de terem uma criança afetada com Fibrose
Quística;
► Diagnóstico pré-natal - durante a gravidez o líquido amniótico pode ser testado para
realizar um diagnóstico pré-natal;
► Diagnóstico neonatal - desde 2013, a Fibrose Quística passou a estar incluída no painel
de doenças do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce (PNDP), levado a cabo pelo
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Este é o chamado ‘teste do pezinho’
que é realizado entre o 3º e o 6º dia de vida. Assim, os novos casos são logo
reencaminhados para os centros especializados;22
19. Personalized Medicine Coalition, Personalized Medicine at the FDA: A Progress and Outlook Report, 2018
20. Trujillano, D., et al. "Next generation diagnostics of cystic fibrosis and CFTR-related disorders by targeted multiplex high-coverage resequencing of CFTR."
Journal of Medical Genetics 50.7 (2013): 455-462
21. Bergougnoux, Anne, et al. "Current and future molecular approaches in the diagnosis of cystic fibrosis." Expert review of respiratory medicine 12.5 (2018):
415-426
22. http://www.anfq.pt/o-que-e-a-fibrose-quistica/como-se-diagnostica/
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► Apoio à seleção da terapia - a determinação da variante genética subjacente à Fibrose
Quística é decisiva para evitar uma terapêutica de tentativa e erro. Hoje, dois
tratamentos estão disponíveis – lumacaftor e ivacaftor - sendo estes apenas eficazes
para certas mutações.23
Foi na área oncológica, onde os eventos genéticos estão frequentemente na origem do
mecanismo patogénico, que o advento das tecnologias de sequenciação foi
particularmente evidente. Historicamente, o cancro do pulmão dividiu-se em dois grupos,
carcinoma de pequenas células e carcinoma de não pequenas células (NSCLC – non small
cell lung cancer) de acordo com o aspeto das células observadas ao microscópico.
Estes dois grupos distinguem-se também pela agressividade demonstrada e pelo
tratamento recomendado. O cancro do pulmão de não pequenas células, o mais comum,
pode ainda ser subdividido em: carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e cancro
pulmonar de grandes células. Nos anos 1980, a comunidade científica começou a
reconhecer que o adenocarcinoma poderia ser ainda subdividido de acordo com a
presença de mutação nos genes KRAS ou EGFR. O desenvolvimento da sequenciação NGS
facilitou a compreensão do genoma do cancro ao possibilitar iniciativas como The Cancer
Genome Atlas. Este projeto dos NIH lançado em 2005, já caracterizou 33 tipos diferentes
de cancro com sucesso. No caso do cancro do pulmão já foi possível sequenciar mais de
mil genomas diferentes e identificar 15 novos genes que promovem a oncogénese quando
mutados (Figura 15). Os novos genes identificados poderão constituir novos potenciais
alvos terapêuticos, contra os quais podem ser desenvolvidas terapias dirigidas.24

1987

2014

2004

HRAS; 0,40% MET amp; 2,20% ERBB2 amp; 0,90%
NRAS; 0,40%
RET fusion; 0,90%
MAP2K1; 0,90%
ALK fusion; 1,30%

EGFR;
21,40%
KRAS;
50%

None; 49%

None; 50%

NF1;
8,30%
None; 24%

ROS1 fusion;
1,70%
ERBB2; 1,70%

KRAS;~30
%

RIT1; 2,20%

BRAF; 7%
KRAS;~32%

MET ex14;
4,30%

EGFR;
11,30%

Figura 15: Gráficos ilustrativos da evolução recente do conhecimento sobre adenocarcinoma. As tecnologias NGS
possibilitaram uma melhor estratificação de casos de adenocarcinoma, de acordo com as mutações genéticas
presentes.24

1 C. Tendências Futuras

Os avanços na área genética permitiram identificar novos biomarcadores e novos alvos
terapêuticos em várias áreas patológicas, abrindo caminho para a medicina de precisão.
Contudo, o perfil genético de um indivíduo determina apenas parte dos riscos a si
subjacentes. As tecnologias dirigidas ao DNA apresentadas anteriormente não consideram
a rede de alterações epigenéticas que modulam e determinam como os nossos genes são
lidos e expressos.
23. Deeks, Emma D. "Lumacaftor/ivacaftor: a review in cystic fibrosis." Drugs 76.12 (2016): 1191-1201
24. Vargas, Ashley J., and Curtis C. Harris. "Biomarker development in the precision medicine era: lung cancer as a case study." Nature Reviews Cancer 16.8
(2016): 525
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Enquanto que as mutações sofridas no genoma, herdadas ou adquiridas ao longo da vida,
são irreversíveis, as alterações epigenéticas que ocorrem sobre o genoma são plásticas e
reversíveis (Figura 16). Portanto, possuem também um maior potencial de modulação
terapêutica. As alterações epigenéticas podem influenciar como os genes são lidos através
de alterações na arquitetura do genoma, tornando-os mais ou menos acessíveis. Estes
sinais epigenéticos podem advir de fatores ambientais e comportamentais, como o
tabagismo ou dietas, estando portanto intimamente alinhados com o conceito da medicina
de precisão, por estabelecerem a interface entre a informação genética, o ambiente e o
estilo de vida.25
Alterações Genéticas

Mutações irreversíveis
no DNA

Alterações
Epigenéticas

Modificações reversíveis
sobre o DNA

Figura 16: Esquema ilustrativo das diferenças entre alterações genéticas e epigenéticas. Enquanto as mutações
genéticas resultam na alteração do código genético, modificando o DNA do gene irreversivelmente, as alterações
epigenéticas são reversíveis e modulam a frequência com que o gene é lido.

As tecnologias NGS e os avanços na bioinformática possibilitaram o desenvolvimento de
estudos em que se compilam vários epigenomas com o objetivo de elucidar os processos
genéticos e de regulação epigenética que contribuem para a fisiologia e patologia humana.
As modificações epigenéticas podem não só vir a ser úteis para compreender a etiologia
da doença, mas também poderão ser usadas na prática clínica como ferramentas de
diagnóstico.
De momento não há testes aprovados pelas agências reguladoras para a prática clínica
que sejam exclusivamente baseados em alterações epigenéticas. Contudo, um teste
comercial, o ColoGuard, usado para o screening de cancro colorretal combina o teste
genético a mutações KRAS como um teste epigenético a dois genes.26
A coexistência de marcadores genómicos e epigenéticos ilustra a necessidade de
considerar ambas as fontes de informação em simultâneo, dada a interação dinâmica
entre ambas. Assim, o futuro das iniciativas de precisão deverá integrar mapas genéticos
e epigenéticos, com vista a obter uma visão multidimensional do nosso genoma.

25. Costantino, Sarah, et al. "Epigenetics and precision medicine in cardiovascular patients: from basic concepts to the clinical arena." European heart journal
39.47 (2017): 4150-4158
26. Kronfol, Mohamad M., et al. "The role of epigenomics in personalized medicine." Expert review of precision medicine and drug development 2.1 (2017): 3345
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2. Biomarcadores Transcritómicos
2 A. Evolução Tecnológica

A medicina de precisão esteve inicialmente assente em tecnologias que interrogavam o
DNA. O seu objetivo era compreender, ao nível do gene, as variações entre indivíduos.
Contudo, para complementar a genómica que trata essencialmente das alterações
estruturais que ocorrem ao nível do DNA, foi desenvolvido o campo da transcritómica, que
se dedica ao estudo da variação na expressão dos genes. Ou seja, não basta apenas saber
como um gene foi alterado, mas também a sua consequência. Resultou no silenciamento
do gene? Ou na sobre-expressão do mesmo? Afetou a expressão de outros genes
relacionados com este?
Os genes que compõem o genoma, ao nível do DNA, são lidos para poder suportar as
funções celulares. Em cada leitura é sintetizada uma molécula de RNA. Quanto mais vezes
um gene for lido, maior será o número de moléculas de RNA sintetizadas a partir deste.
Assim, o transcritoma é o conjunto de todas as moléculas de RNA de uma célula,
essencialmente formando uma fotografia instantânea de quais os genes ativos ou
silenciados nesse momento. É, portanto, uma rede muito mais diversa e dinâmica do que o
genoma. Órgãos que sejam visivelmente diferentes, tal como o coração e a pele, assim o
são porque ativam e silenciam conjuntos de genes distintos, pelo que o transcritoma das
células de cada órgão também será distinto. O mesmo ocorre entre o estado saudável e o
estado patológico. Esta observação é particularmente relevante no contexto da medicina
de precisão, uma vez que comparar e contrastar o transcritoma de uma situação
fisiológica e uma situação patológica permite identificar os genes que orquestram a
doença.
Assim, os métodos baseados em DNA apesar de relevantes são muitas vezes criticados por
não se fundamentarem num contexto dinâmico, podendo existir alterações genómicas que
na realidade não se traduzem num ganho ou perda de função biológica. As tecnologias de
quantificação e sequenciação de RNA foram desenvolvidas um pouco mais tarde, mas
paralelamente aos métodos de DNA para complementar a informação genética.27
Sendo o RNA, à semelhança do DNA, um ácido nucleico, muitas das técnicas aplicadas
para caracterização da informação genética foram adaptadas para a análise da expressão
génica. A técnica de PCR é um dos exemplos mais comuns desta adaptação, sendo hoje
usado em laboratórios de todo o mundo para avaliar biomarcadores transcritómicos. Uma
ligeira modificação é suficiente para adaptar este método originalmente aplicável ao DNA
e permitir a amplificação de moléculas de RNA, bem como para a sua quantificação.
Tornou-se assim possível comparar uma biópsia de uma neoplasia com uma amostra
saudável e concluir se determinado oncogene está mais ativo no contexto oncológico.
A introdução da tecnologia de microarrays possibilitou a interrogação da expressão de
vários genes, simultaneamente, através de painéis de genes. Para aplicar esta
metodologia, é necessário selecionar os genes a testar, sendo portanto este método
dependente de hipóteses. A adaptação da sequenciação NGS ao RNA, também conhecido
por RNA-seq, veio resolver este problema pois a sequenciação é feita sobre todo o
transcritoma, podendo surgir resultados inesperados que não eram detetados com
microarray por nem se colocar a hipótese.

27. Jeong, Euna, et al. "Transcriptome modeling and phenotypic assays for cancer precision medicine." Archives of pharmacal research 40.8 (2017): 906-914
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2 B. Utilidade Clínica

As aplicações clínicas dos biomarcadores transcritómicos estão mais avançadas na área
oncológica, onde a expressão génica foi usada para classificar subtipos de cancros de
acordo com prognóstico ou resposta a tratamento. Os seguintes testes baseados em
biomarcadores transcritómicos, avaliam o risco de recidiva no cancro da mama28:
► OncotypeDX – teste que avalia o perfil de expressão de 21 genes em células
cancerígenas de uma biópsia. As quantificações de expressão são traduzidas numa
escala de 0 a 100, “escala de recidiva”, refletindo o risco de recidiva a 10 anos;
► Mammaprint - O teste consiste num microarray que quantifica a expressão génica de
um painel de 70 genes a partir de uma amostra de biópsia. Os genes analisados
relacionam-se com funções biológicas como proliferação, invasão e metástase.
Ambos os testes foram originalmente desenvolvidos num contexto de prognóstico, para
apoiar a distinção entre doentes de alto risco de recidiva, que beneficiariam de
quimioterapia após cirurgia, dos doentes de baixo risco, possibilitando que estes últimos
evitem quimioterapia sem impactar os seus indicadores clínicos futuros.29
Ainda na área oncológica, a técnica PCR para análise da expressão génica é
frequentemente empregue pela sua simplicidade e baixo custo. Um exemplo da prática
clínica é na gestão da Leucemia Mieloide Crónica (LMC). Esta doença oncológica é
caracterizada por uma anomalia cromossómica em que há translocação entre uma porção
dos cromossomas 22 e 9. Esta mutação, que veio a ser conhecida como cromossoma
Filadélfia, ocorre espontaneamente entre as células da medula óssea que proliferam
frequentemente para se diferenciarem nas várias células que compõem o sangue.
Portanto, esta mutação é espontaneamente adquirida, contrastando com mutações
oncogénicas hereditárias, como as mutações BRCA. A translocação do gene ABL do
cromossoma 9, para junto do gene BCR no cromossoma 22, resulta num novo gene
mutante por fusão dos dois anteriores, o gene BCR-ABL. A oncoproteína que resulta da
fusão destes genes desregula a sinalização celular, resultando em proliferação,
diferenciação e sobrevivência descontrolada, tornando estas células cancerígenas.9
No caso da LMC, o diagnóstico frequentemente recorre à quantificação da expressão do
gene de fusão BCR-ABL através de PCR em amostras de sangue ou de medula óssea. Este
teste, que demonstra elevada sensibilidade, é não só empregue no momento de
diagnóstico, mas também durante a monitorização da doença permitindo avaliar a
resposta ao tratamento até remissão ou até indícios de desenvolvimento de resistência.30
2 C. Tendências Futuras

Atualmente, muitos dos testes direcionados a RNA, estão a evoluir no sentido de avaliar o
perfil transcritómico de cada célula. Ao contrário do genoma, que teoricamente será igual
em todas as células, o transcritoma é distinto entre diferentes tecidos, bem como entre
estados fisiológicos ou patológicos. Portanto mapear o transcritoma de células individuais
adiciona granularidade ao conhecimento da biologia e doença humana.
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
28. Slodkowska, Elzbieta A., and Jeffrey S. Ross. "MammaPrint™ 70-gene signature: another milestone in personalized medical care for breast cancer
patients." Expert review of molecular diagnostics 9.5 (2009): 417-422
29. Brandão, Mariana, Noam Pondé, and Martine Piccart-Gebhart. "Mammaprint™: a comprehensive review." Future Oncology 15.2 (2018): 207-224
30. Kalia, Madhu. "Biomarkers for personalized oncology: recent advances and future challenges." Metabolism 64.3 (2015): S16-S21
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A evolução no campo da transcritómica tem sido no sentido da sequenciação NGS de RNA,
ou RNA-seq, em células individuais. Esta tecnologia permitirá explorar o perfil de
expressão génica com sensibilidade para variações subtis, célula-a-célula, desmitificando a
complexidade das populações celulares nos tecidos. Comparativamente à metodologia de
RNA-seq aplicada ao RNA extraído de amostras integrais de tecidos ou biópsias, o RNA-seq
de células individuais comporta várias dificuldades tanto ao nível técnico como ao nível
computacional, dada a acrescida complexidade de tratamento de dados. Contudo, com o
progresso nas tecnologias de sequenciação para que esta se torne mais barata e o
desenvolvimento de métodos computacionais mais eficientes, será expectável que estas
dificuldades sejam ultrapassadas.31

3. Biomarcadores Proteómicos
3 A. Evolução Tecnológica

Tal como descrito anteriormente, a presença de uma mutação, a ativação excessiva ou o
silenciamento de um gene pode ser um sinal indicador de uma patologia. Analogamente,
também a presença ou ausência de uma proteína pode ser um marcador de um estado
clínico relevante. Assim, a proteómica dedica-se, ao estudo do conjunto de todas as
proteínas numa célula, tecido ou organismo – o proteoma.
O uso de proteínas como biomarcadores não é novo, tendo sido as proteínas dos
biomarcadores tradicionalmente mais usados, mesmo numa altura em que o DNA e o RNA
não eram acessíveis para análise. O antigénio específico da próstata, uma proteína
comumente conhecida como PSA, é usada na prática clínica desde 1980 como
biomarcador de monitorização.32
Tal como o estudo do RNA e do transcritoma é complementar ao estudo do genoma, uma
vez que nem todas as alterações que ocorrem ao nível estrutural do DNA realmente
induzem alterações no perfil de expressão génica, também o estudo do proteoma se
justifica por ser complementar ao genoma e transcritoma. Uma proteína quando é
sintetizada pode sofrer alterações que não estão “escritas” no transcritoma, e que por sua
vez também não estão assentes no genoma. Por outro lado, o RNA que contém a
informação para a síntese da proteína, pode ser degradado mesmo antes da proteína ser
criada. Logo, a dinâmica entre o genoma, transcritoma e proteoma é complexa e
multifatorial. O proteoma, sendo a camada biológica mais próxima da realidade da célula,
tem vindo a ganhar relevância pela sua capacidade de transmitir informação a que
técnicas unicamente baseadas em DNA e RNA não têm acesso.

Para o diagnóstico baseado em biomarcadores proteicos, existem essencialmente dois
métodos largamente aceites e aplicados na prática clínica:32
► Imuno-histoquímica – a deteção da proteína em questão numa amostra de tecido é
feita através de um anticorpo que é altamente específico para a mesma, o anticorpo
primário. Um segundo anticorpo, o anticorpo secundário, que está ligado a uma
molécula que produz cor é adicionado para encontrar o anticorpo primário. A
preparação é seguidamente observada ao microscópio, permitindo determinar se a
proteína em questão está presente e qual a sua localização celular.
31. Wirka, Robert C., Milos Pjanic, and Thomas Quertermous. "Advances in transcriptomics: investigating cardiovascular disease at unprecedented resolution."
Circulation Research 122.9 (2018): 1200-1220
32. Yeat, Nai Chien, et al. "Cancer proteomics: developments in technology, clinical use and commercialization." Expert review of proteomics 12.4 (2015): 391405
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► Imunoensaios (ex: ELISA) – esta técnica é normalmente aplicada a amostras líquidas,
como o plasma sanguíneo, e destina-se à determinação da concentração de uma dada
molécula. Analogamente à técnica de imuno-histoquímica, a deteção de molécula
pretendida é feita por um anticorpo direcionado à mesma. Após a ligação, um sinal
mensurável é emitido, colorimétrico ou de fluorescência, que está correlacionado com
a concentração da molécula na amostra.
Ambas as técnicas são rotineiramente usadas na prática clínica. Contudo, estas técnicas,
apesar de serem extremamente sensíveis e específicas, apenas conseguem testar um
número limitado de biomarcadores e estão dependentes da validação dos anticorpos que
fazem a sua deteção.
Analogamente à evolução que se observou no estudo da genómica com o desenvolvimento
da sequenciação NGS, a espetrometria de massa tem sido apontada como o método de
alto desempenho em proteómica com capacidade de produzir elevados volumes de
informação proteica.34 A espetrometria de massa permite identificar e mapear as
proteínas numa amostra sem ser necessário colocar uma hipótese sobre quais as proteínas
que vão estar presentes. Contudo, a transição da espetroscopia de massa de um contexto
exploratório para a prática clínica é um desafio, especialmente por já haver métodos
estáveis, standardizados e bem estabelecidos. Atualmente, este método é praticado
geralmente em contexto científico de descoberta e de exploração de biomarcadores
proteómicos.
3 B. Utilidade Clínica

Tal como descrito previamente, o HercepTest foi desenvolvido para a deteção do
biomarcador HER2, estando a prescrição de trastuzumab (Herceptin) dependente de este
marcador ser positivo na biópsia. O HercepTest é essencialmente um teste de imunohistoquímica direcionado à proteína HER2. Adicionalmente ao HER2, tradicionalmente o
cancro da mama tem mais dois biomarcadores a si associados: os recetores de estrogénio
e progesterona, que ditam se o cancro responderá a terapia hormonal. Para cada uma
destas três proteínas existe um teste de imuno-histoquímica para a sua deteção.30
O teste OVA1 combina a análise de cinco proteínas diferentes para avaliar o risco de
cancro do ovário. Este teste, aprovado em 2009 pela FDA, apoia a estratificação de
doentes de acordo com o risco de desenvolverem cancro do ovário maligno, sendo as
doentes de alto-risco encaminhadas para um especialista em oncologia para ponderar
cirurgia. Das cinco proteínas que são analisadas, quatro foram descobertas recorrendo à
espetrometria de massa. Contudo, o teste desenvolvido para a prática clínica não se
baseia em espetrometria, mas sim num imunoensaio. Este exemplo ilustra a dificuldade de
transferir a técnica de espetrometria de massa da descoberta para a clínica.33
3 C. Tendências Futuras

A emergência de novas tecnologias com capacidade de gerar volumes elevados de
informação, rapidamente permitiu estudar a biologia humana de várias perspetivas com
elevada resolução. Às “Ómicas” descritas anteriormente como a Genómica,
Transcritómica, Epigenómica e Proteómica, podemos ainda identificar como áreas em
ascensão o estudo da metabolómica e do microbioma.
30. Kalia, Madhu. "Biomarkers for personalized oncology: recent advances and future challenges." Metabolism 64.3 (2015): S16-S21
33. Yeat, Nai Chien, et al. "Cancer proteomics: developments in technology, clinical use and commercialization." Expert review of proteomics 12.4 (2015): 391405
34. Duarte, Trevor, and Charles Spencer. "Personalized proteomics: the future of precision medicine." Proteomes 4.4 (2016): 29
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► Metabolómica
Os metabolitos são as pequenas moléculas que resultam de processos biológicos que
envolvem a digestão ou degradação de nutrientes ou medicamentos. Assim, o metaboloma
é o conjunto de todos os metabolitos numa dada célula a um dado momento. Este conjunto
de metabolitos resultam de fatores internos, como a influência genética sobre a atividade
celular, e de fatores externos, como as substâncias a que a célula é exposta. Caso os
processos biológicos a ocorrer na célula estejam desregulados, os metabolitos resultantes
serão distintos de um estado de equilíbrio fisiológico. Assim, é expectável que certos perfis
metabolómicos estejam associados a patologias. Por esta razão, certos metabolitos são
rotineiramente avaliados nas análises clínicas.
Contudo, a prática clínica de hoje apenas interroga uma estreita porção da informação
metabólica pois, historicamente, apenas um número limitado de metabolitos tem sido
considerado. A espetrometria de massa é uma das técnicas que permite explorar o
metaboloma de uma forma mais extensa, considerando toda a sua diversidade e
complexidade.35
► Microbioma
O microbioma engloba o conjunto de bactérias, vírus e fungos que habitam no corpo
humano, principalmente no trato gastrointestinal. Esta relação é particularmente
relevante para o ser humano, uma vez que no corpo humano encontram-se mais microorganismos do que células humanas, sendo portanto expectável que estes tenham alguma
influência sobre o hospedeiro. A relação entre o organismo e o seu microbioma é dinâmica
e conta com vários benefícios para o ser humano, incluindo conversão de nutrientes e
proteção contra microorganismos potencialmente patogénicos. Contudo, quando afetado,
o estado de equilíbrio pode rapidamente tornar-se num estado de doença.36
A influência do microbioma na saúde humana ainda está a ser explorada, tendo já sido
reportada a capacidade do microbioma modular o sistema imunitário, alterando os níveis
de inflamação ao nível gastrointestinal, bem como sistémico. No contexto oncológico, foi
reportada a influência do perfil microbiótico na resposta farmacológica. Em cidadãos com
a mesma doença, melanoma metastático, e a quem estava a ser administrada a mesma
imunoterapia, diferentes respostas terapêuticas foram associadas a diferentes perfis
microbióticos. Contudo, o mecanismo base da modulação da resposta está ainda por
clarificar. O estudo do microbioma tem sido particularmente beneficiado com a
popularização das tecnologias de sequenciação NGS. Contudo os estudos podem também
ser complementados pela técnicas com caráter mais funcional que se aplicam nas áreas de
proteómica e metabolómica.37

35. Clish, Clary B. "Metabolomics: an emerging but powerful tool for precision medicine." Molecular Case Studies 1.1 (2015): a000588
36. Kuntz, Thomas M., and Jack A. Gilbert. "Introducing the microbiome into precision medicine." Trends in pharmacological sciences 38.1 (2017): 81-91
37. Young, Vincent B. "The role of the microbiome in human health and disease: an introduction for clinicians." Bmj 356 (2017): j831
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Tendências Futuras no Diagnóstico de Precisão
Uma das aplicações dos biomarcadores no diagnóstico molecular é o apoio à seleção
terapêutica ao identificar subpopulações de cidadãos com maior probabilidade de ter uma
resposta eficaz. Todavia, analisar um único biomarcador ou usar uma única abordagem,
seja ela genómica, transcritómica ou proteómica, poderá ser redutor. Por exemplo, foi
reportado no caso de cancro do pulmão, que a administração de uma terapia dirigida
(imunoterapia), independentemente do resultado do teste imuno-histoquímico, conferia
benefícios.38 Contudo, seria expectável que o grupo com resultado negativo no teste, não
tivesse vantagem em optar pelo medicamento. Esta observação sugere que a
complexidade da biologia humana e a sua influência na eficácia de uma terapia pode nem
sempre, ser capturada num único teste molecular. O uso de um único biomarcador,
embora pragmático, poderá ser demasiado simplista, pelo que o futuro do diagnóstico
passará por uma abordagem multifatorial na estratificação de cidadãos.39
Nesta secção apresentamos os mais relevantes avanços no diagnóstico de precisão e as
suas implicações:

BIÓPSIAS LÍQUIDAS
As biópsias representam o standard do diagnóstico oncológico e o método primário para testar
molecularmente e guiar as terapias a aplicar. Contudo, as biópsias líquidas estão a emergir, de momento,
como um complemento diagnóstico minimamente invasivo e, no futuro, como potencial alternativa. As
biópsias líquidas dedicam-se à deteção de células cancerígenas ou DNA circulante derivado de tumores nos
fluidos corporais: sangue, líquido cefalorraquidiano, saliva e urina.40 Apesar desta tecnologia ainda se
encontrar numa fase inicial, apresenta grande potencial.
Vantagens:

Desafios:

► A recolha de sangue periférico, evita o procedimento
invasivo tradicional, evitando risco e desconforto;

► A concentração de DNA tumoral no sangue é
muito inferior à quantidade que seria possível
extrair de uma amostra tissular, dificultando a sua
análise;

► Monitorização mais frequente, permitindo acompanhar
o cidadão longitudinalmente ao longo do curso
terapêutico;
► Mais insights sobre o desenvolvimento de resistência à
terapia. Tradicionalmente, realiza-se uma biópsia inicial,
para compreender o perfil molecular do tumor, e realizase uma nova biópsia após a terapia, quando o doente já
desenvolveu resistência à terapêutica. Contudo, caso
existam múltiplas metástases, o perfil mutacional destes
focos pode evoluir de forma independente, levando à
coexistência de vários mecanismos de resistência.
Portanto, ao realizar biópsia de uma única lesão no
corpo, poderá resultar numa visão limitada da genética
que impulsiona a doença. Por outro lado, analisando os
fragmentos de DNA tumoral no sangue, a visão é
sistémica, uma vez que as várias lesões libertam DNA
para a circulação.

► Nem todo o DNA circulante é tumoral. As células
saudáveis também libertam DNA para a
circulação, sendo o DNA tumoral apenas uma
fração do circulante. Esta diluição dos eventos
mutacionais
associados
ao
cancro
num
background de DNA saudável aproxima-se da
probabilidade de erro inerente às técnicas de
sequenciação praticadas, dificultando a distinção
entre um erro aleatório de sequenciação ou uma
alteração genética relevante.

Futuro:
Dado o potencial clínico das biópsias líquidas prevêse que estas não estejam limitadas ao diagnóstico e
venham a ser desenvolvidas também para screening
e prognóstico.

38. Rittmeyer, Achim, et al. "Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label,
multicentre randomised controlled trial." The Lancet 389.10066 (2017): 255-265
39. Koeppen, Hartmut, Mark L. McCleland, and Marcin Kowanetz. "Predictive Biomarkers and Targeted Therapies in Immuno-oncology." Predictive Biomarkers
in Oncology. Springer, Cham, 2019. 335-344
40. Corcoran, Ryan B., and Bruce A. Chabner. "Application of cell-free DNA analysis to cancer treatment." New England Journal of Medicine 379.18 (2018):
1754-1765
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FARMACOGENÓMICA E REAÇÕES ADVERSAS
Certos testes de diagnóstico podem ajudar a adequar o tratamento recebido pelo cidadão de acordo com a
sua toxicidade e eficácia. Um exemplo largamente utilizado é a caracterização genética do alelo HLAB*57:01 antes do tratamento com abacavir em doentes com HIV, que permite eliminar casos de
hipersensibilidade, por vezes fatal, associada a este fármaco.41 Analogamente, as reações adversas resultam
também de variações em genes que influenciam a metabolização de fármacos, como o citocromo P450.
Estas variantes podem causar uma metabolização mais rápida ou mais lenta do que a farmacodinâmica
estimada, traduzindo-se em dificuldade em eliminar o fármaco do organismo, resultando em toxicidade, ou
eliminação do medicamento do organismo, mesmo antes deste surtir o efeito desejado. Outro exemplo é a
varfarina, cuja administração é complicada pelas variações genéticas das enzimas CYP2C9 e VKORC1.
Tradicionalmente a dosagem individual é ajustada por tentativa e erro, sendo que a FDA já inclui no folheto
informativo recomendação de genotipagem do cidadão antes da prescrição.42 É ainda importante considerar
as diferenças inter-étnicas na frequência e distribuição de variantes genéticas, especialmente porque estas
frequentemente não são significativamente representadas nos ensaios clínicos que servem de base à
autorização de entrada de mercado dos produtos farmacêuticos.
Vantagens:

Futuro:

► Redução da mortalidade e morbilidade;

A informação genómica poderá ajudar a responder às
reações adversas a medicamentos de diferentes
formas38:

► Redução de custos nos sistemas de saúde com as
consequências de reações adversas - é estimado que no
Reino Unido se gaste anualmente mil milhões de libras
com reações adversas.43 Em Portugal 30 reações
adversas são reportadas por dia.44
► Maior conformidade por parte dos cidadãos com o
tratamento prescrito.

Desafios:

► Apoio à seleção terapêutica;
► Diagnóstico da reação adversa;
► Monitorização de subpopulações de alto risco;
► Estudo dos mecanismos biológicos das reações
adversas.

► Garantir custo-efetividade dos testes para aplicação
clínica em larga escala;

ENSAIOS CLÍNICOS
A abordagem tradicional aos ensaios clínicos tem vindo a ser desafiada com a crescente compreensão da
diversidade molecular das doenças. Atualmente, sabemos que uma doença, como o cancro do pulmão, na
realidade é um conjunto de patologias, cada uma causada por mutações específicas. Os avanços no
desenvolvimentos de fármacos já permitem dirigir o tratamento a algumas destas mutações. Contudo, a
validação destas terapias implicaria não só um evidente aumento em ensaios clínicos para os testar contra
cada doença que apresente o mesmo mecanismo molecular, mas também o crescente desafio de encontrar
participantes que possuam o biomarcador em estudo, especialmente se este tiver baixa prevalência. Para
enfrentar estes desafios, novas estratégias para o design de ensaios clínicos estão a ser desenvolvidas. Os
novos designs de estudos clínicos pretendem transformar os avanços científicos em melhores opções para os
cidadãos da maneira mais rápida e eficiente possível. Dois modelos de enriquecimento de ensaios clínicos são
particularmente relevantes, dada a sua recente popularidade (Figuras 17 e 18)45
Cidadãos com cancro
do pulmão

Ensaios Umbrella:
► Para a mesma doença, reúne diferentes
diagnósticos moleculares com o objetivo de testar
a eficácia de múltiplas terapias;
► Permite testar vários tratamentos dentro da
mesma “família” de doença e identificar os que
melhor respondem a uma dada terapia.

Teste molecular
Mutação X

Tratamento X

Mutação Y

Tratamento Y

Mutação Z

Tratamento Z

Figura 17: Esquema ilustrativo da estrutura de ensaios
clínicos umbrella.
41. Guideline on good pharmacogenomic practice, EMA, 2018
42. Dean, Laura. "Warfarin therapy and VKORC1 and CYP genotype." Medical Genetics Summaries [Internet]. National Center for Biotechnology Information (US), 2018
43. Alfirevic, Ana, and Munir Pirmohamed. "Genomics of adverse drug reactions." Trends in pharmacological sciences 38.1 (2017): 100-109
44. https://www.jn.pt/nacional/interior/todos-os-dias-ha-30-reacoes-adversas-a-medicamentos-10197434.html
45. Biankin, Andrew V., Steven Piantadosi, and Simon J. Hollingsworth. "Patient-centric trials for therapeutic development in precision oncology." Nature 526.7573 (2015): 361
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Ensaios Basket/Bucket:
► Reúne
o
mesmo
diagnóstico
molecular,
independentemente da doença, para testar a
eficácia de um tratamento num dado mecanismo
biológico.

Cidadãos com vários
tipos de cancro
Teste molecular
Mutação Y

Mutação Y

Mutação Y

► Dado o critério de seleção deste estudo ser mais
abrangente, é possível reunir doenças mais
raras.43
► Quando o tratamento em teste já está aprovado,
o design deste estudo permite extrapolar
indicações
adicionais
para
uso
noutras
patologias.46

Tratamento Y

Tratamento Y

Tratamento Y

Figura 18: Esquema ilustrativo da estrutura de ensaios
clínicos basket.

Apenas decorreram cerca de 40 anos entre a publicação do primeiro método de
sequenciação genómica até ao momento de hoje, em que o custo da sequenciação de um
genoma é tão acessível, que os sistemas de saúde começam a adotar esta tecnologia para
o serviço médico prestado ao público.47 Neste capítulo, ilustrámos que a medicina do
futuro fundamentar-se-á em múltiplas fontes de dados, transcendendo os biomarcadores
genómicos e adotando a informação que é possível recolher das várias “Ómicas”, bem
como outros testes de diagnóstico, como por exemplo testes in vivo, para poder guiar,
informar e adaptar o cuidado médico às caraterísticas do indivíduo (Figura 19).

Método de
sequenciação Sanger

Next Generation
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Proteómica através de
Espetrometria de Massa

Método PCR

Human Genome Project
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1990
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Biópsias líquidas

Microarrays
RNA-seq

Figura 19: Timeline dos avanços tecnológicos envolvidos na descoberta de biomarcadores moleculares.

43. Alfirevic, Ana, and Munir Pirmohamed. "Genomics of adverse drug reactions." Trends in pharmacological sciences 38.1 (2017): 100-109
46. Janiaud, Perrine, Stylianos Serghiou, and John PA Ioannidis. "New clinical trial designs in the era of precision medicine: an overview of definitions,
strengths, weaknesses, and current use in oncology." Cancer treatment reviews (2018)
47. Turnbull, Clare, et al. "The 100 000 Genomes Project: bringing whole genome sequencing to the NHS." BMJ 361 (2018): k1687
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Processamento e
integração de
informação de saúde
no âmbito da
medicina de precisão

Bioinformática, Integrative informatics e Inteligência
Artificial para promover a saúde e tratar a doença
No capítulo anterior falámos sobre a imensidão de novos dados de diagnóstico que se
conseguem hoje recolher transcendendo os biomarcadores genómicos e adotando a
informação das várias “Ómicas” para poder guiar, informar e adaptar o cuidado médico às
caraterísticas do indivíduo. De facto, é estimado que em 2020 se produzam 2.314
exabytes* de informação relativa a saúde, com origem não só em biomarcadores mas
também no historial médico, exame físico, sinais vitais, histórico familiar, análises
laboratoriais, exames de imagiologia médica e dados de wearables do cidadão.48
No entanto, toda esta informação é útil apenas se devidamente processada e traduzida em
dados concretos e percetíveis que permitam orientar a ação dos clínicos e cidadãos que
dela necessitam. Para tal, torna-se indispensável, também na Medicina, recorrer à
disciplina da informática e às ferramentas de processamento de big data introduzidas pela
4ª Revolução Industrial (Figura 20).
* Um exabyte corresponde a 1 quintilião de bytes.
48. IDC – the digital universe driving data growth in healthcare. EMC Digital Universe (2014)
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Embora alguns setores tenham já adotado esta 4ª Revolução Industrial, centrada no uso
de inteligência artificial, a Medicina na maioria dos países, ainda se concentra em dominar
a 3ª Revolução Industrial, focando-se na generalização da utilização de computadores e
softwares por profissionais de saúde. A título de exemplo veja-se o caso da indústria da
música, onde formatos de dados compatíveis independentemente do fornecedor, como o
MP3, foram há muito inventados, por oposição à Medicina, onde estamos ainda longe de
alcançar um formato universal de Processo Clínico Eletrónico.49
1750

1800

1850

1900

1950

2000

1ª Revolução
Industrial (1784)

2ª Revolução
Industrial (1870)

3ª Revolução
Industrial (1969)

4ª Revolução
Industrial (Hoje)

Produção mecânica,
infraestrutura ferroviária,
vapor e poder hidráulico

Produção em massa, energia
elétrica e o advento da linha
de montagem

Produção automatizada,
eletrónica e computadores

Inteligência artificial,
big data e robótica

Figura 20: A tecnologia fundamental a cada revolução industrial.

A medicina de precisão, todavia, só subsiste na 4ª Revolução Industrial, uma vez que a
única forma de processar toda a informação disponibilizada é através de ferramentas de
inteligência artificial e integração de dados. Não é expectável que o cérebro humano
consiga computar toda a informação fornecida por esta diversidade de fontes em tempo
útil e de forma eficaz. A própria revolução causada ao nível dos diagnósticos de medicina
de precisão pela descida acentuada do custo do mapeamento genético, teve origem no
aumento das capacidades computacionais e algorítmicas dos meios tecnológicos ao dispor
dos cientistas.
Podemos pois, identificar três principais categorias entre as disciplinas subjacentes ao
tratamento de informação no âmbito da medicina de precisão:
► Quimioinformática - cujos algoritmos analisam as relações entre estruturas
moleculares e funções químicas das mesmas. O objetivo é que através do tratamento
de grandes bases de dados químicos se consiga não só descobrir novos componentes
químicos, mas também identificar novos perfis de segurança dos mesmos, adaptados a
diferentes padrões moleculares.50
► Bioinformática – cujos algoritmos se especializam em analisar não só o genoma de uma
forma compreensiva, mas também todas as outras Ómicas, de forma a identificar
alterações, como por exemplo, variantes genéticas que possam estar correlacionadas
com diversas doenças, como o cancro.11
► Integrative Informatics - Plataformas integradoras de informação de saúde – cujos
algoritmos integram informação com origem não só bioquímica e genética, mas
também no historial médico, exame físico, sinais vitais, histórico familiar, análises
laboratoriais, exames de imagiologia médica e em wearables utilizados pelo cidadão.
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
49. Deep Medicine, How artificial intelligence can make healthcare human again – Eric Topol; Baisc Books; New York; 2019
50. Quimioinformática: uma introdução - Vinicius M. Alves; Rodolpho C. Braga; Eugene N. Muratov e Carolina Horta Andrade; 2017
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No fundo, o objetivo final destas disciplinas é digitalizar a essência médica de cada cidadão
utilizando os dados mais relevantes para, através da aplicação posterior das mais diversas
ferramentas de inteligência artificial, como machine learning e mais recentemente o deep
learning, conseguir identificar e reconhecer padrões que possam ser utilizados pelos
clínicos para promover a saúde da forma mais adequada a determinado cidadão.49

Um estudo recente, intitulado A longitudinal big data approach for precision health,
publicado na Nature Medicine, em maio de 2019, veio mais uma vez comprovar o valor de
integrar dados de saúde desta forma holística. O estudo obteve o perfil longitudinal de 109
participantes com risco aumentado de diabetes mellitus, medindo e analisando um
conjunto alargado de dados a cada três meses e durante 8 anos (Figura 21).
Fenotipagem

Avaliação clínica ou de risco

Historial clínico
Historial
familiar
Genoma

Imagiologia
médica
Exame
físico

Proteoma

Metabólico
Cardiovascular

Oncológico

Infecioso

Cognitivo

Comportamento
e lifestyle

Transcritoma

Ação terapêutica

Microbioma

Metaboloma

Psicológico

Aconselhamento genético
Screenings adicionais
Modificação da dieta e lifestyle
Terapias personalizadas

Figura 21: Design do estudo e tipos de dados recolhidos para análise longitudinal. Resumo da análise de fenotipagem
aprofundada e longitudinal utilizada para determinar o estado de saúde e casos de risco entre os participantes.

Como resultado deste estudo foram realizadas 67 descobertas com significado clínico
sobre os participantes, incluindo: o diagnóstico de diabetes, linfoma de células B e o
diagnóstico precoce de cancro da tiroide (early stage papillary thyroid cancer), permitindo
desta forma aos clínicos e aos participantes do estudo antecipar decisões de saúde, mudar
comportamentos de risco e até optar entre tratamentos.
Insights clínicos acionáveis em várias áreas terapêuticas descobertos através da caracterização
longitudinal realizada no estudo:
Metabólico
►
►
►
►

Mutação MODY (gene)
Mutação ABCC8 (gene)
Diabetes mellitus (análises clínicas)
Pré-diabetes mellitus (análises clínicas)

Infecioso
►

Doença de Lyme (wearable)

Outros
►
►

Apneia obstrutiva do sono (wearable)
Mutação SLC7A9 (gene)

Cardiovascular
►
►
►
►

Cardiomiopatia genética (gene/imagiologia)
Arritmia (wearable)
Hipertensão (exame físico)
Farmacogenómica (gene)

Hematológico/Oncológico
►
►
►
►
►

Linfoma (imagiologia)
Risco oncológico (gene)
Mutação PROS1
α-talassemia (análises clínicas)
Β-talassemia (análises clínicas/gene)

No entanto, temos que notar que este estudo não replica a dificuldade em integrar
informação do dia-a-dia do cidadão. Fora deste ambiente protegido, a informação está
espalhada por inúmeras fontes de dados e em silos. Como tal, antes de podermos aplicar
algoritmos em informação real, temos que construir plataformas integradoras de dados
para agregar a informação necessária e posteriormente analisá-la.
49. Deep Medicine, How artificial intelligence can make healthcare human again – Eric Topol; Baisc Books; New York; 2019
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Os dados de saúde estão dispersos e isolados em silos que tipicamente não comunicam,
como sejam os hospitais, as clínicas, as empresas farmacêuticas, os laboratórios, entre
outros. Mesmo dentro de uma mesma empresa, existem por vezes problemas graves de
partilha de dados. Um executivo sénior do ramo farmacêutico quantificou este dilema na
2018 J.P. Morgan Healthcare Conference, onde estimou que a sua companhia utiliza
efetivamente menos de 40% de todos os dados que possui.
Paralelamente à dispersão de dados, não existe ainda uma semântica comum adotada
universalmente, ao nível dos sistemas de informação em saúde, nem a implementação
sólida de standards de comunicação de dados. Empresas como a Google, a Apple e o
Facebook já perceberam estas barreiras e estão a instalar-se neste espaço, como peritas
naturais no tratamento de big data. A titulo de exemplo, na semana de 4 de fevereiro de
2019, a Verily confirmou que vai prosseguir com o desenvolvimento de uma plataforma de
registo clínico eletrónico focada no cidadão. Estas plataformas vão ser essenciais na
captura da informação necessária para potenciar a medicina de precisão em ambiente
clínico e implicarão a colaboração dos diversos parceiros do sector da saúde.
No fundo, plataformas digitais de troca de dados de saúde são interfaces que permitem
que dados com origem em diferentes fontes possam ser partilhados, relacionados,
catalogados e estandardizados, idealmente em tempo real, de forma a ser possível obter
insights valiosos para todos os participantes na plataforma (Figura 22).
Figura 22: Plataformas digitais de dados em saúde. Os dados médicos estão a ser produzidos de várias fontes.
A sua integração e análise são os próximos desafios.

Dados Ambientais

Dados Genómicos

Sensores podem detetar informação comportamental.
O mapeamento e geo-referenciação de dados
climáticos pode facultar conclusões sobre triggers
ambientais

Dados de Saúde Pública
Análise da comunidade e de
padrões na saúde da população

A sequenciação genómica mais barata
possibilita a análise da influência genética
na saúde e doença

Dados de Wearables
100.000 aplicações de saúde conjugadas com
sensores wearable monitorizam a atividade e
função corporal e oferecem a análise constante
da saúde do cidadão

Electronic Medical Records
Ficheiros digitais que incluem resultados de
análises laboratoriais, imagiologia médica,
prescrições e relatórios clínicos

Historial Familiar

Algoritmos preditivos de análise modelam as
diferentes camadas de dados para inferência de
padrões e conclusões

Cidadãos

Profissionais de Saúde

Investigadores

Diagnósticos mais precisos e
personalizados e cuidados de saúde
baseados numa visão holística do
cidadão

Ferramentas de apoio à decisão permitem
uma análise mais rápida e eficiente dos
melhores tratamentos disponíveis

Informação detalhada de múltiplos doentes
em simultâneo com outros dados podem
conduzir a novos insights sobre a doença e
o tratamento

Fonte: Business Report – Data-Driven Health Care, MIT Technology Review, Vol 117, NO.5,, 2014
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Face à dimensão da tarefa que se advinha um pouco por todo o mundo, um potencial
cenário de desenvolvimento e adoção destas plataformas poderia ser faseado, com várias
plataformas a surgir inicialmente em certas áreas terapêuticas mais comerciais, cuja
seleção natural seria realizada pelos próprios utilizadores de acordo com as plataformas
onde estes encontrariam maior valor.

Simultaneamente é expetável que players tecnológicos globais consigam atingir
capacidades de análise e armazenamento de dados, levando à emergência de agregadores
de plataformas, operando uma camada acima destas plataformas de cuidados individuais
ou de áreas terapêuticas específicas, ajudando os indivíduos e os sistemas de saúde a
endereçar objetivos globais de saúde que possam estar relacionados com bem-estar e
prevenção.
Algumas empresas farmacêuticas encontram-se já a fazer experiências deste género
aliadas a gigantes da tecnologia como a Google ou a IBM Watson. Por exemplo, a Novartis
aliou-se à Microsoft para colaborar na criação da plataforma AssessMS, dedicada à
esclerose múltipla, na qual a câmara Kinect Motion da Microsoft é associada a um software
que possibilita seguir os movimentos do doente e analisar a progressão da doença.
Analogamente, a Pfizer e a IBM Watson estão a colaborar para construir um conjunto de
sensores e aparelhos eletrónicos que permitam monitorizar em tempo real doentes de
Parkinson.11 Adicionalmente, a Roche adquiriu a Foundation Medicine e a Flatiron Health
com o objetivo de investir não só na caracterização genómica de doentes, mas também no
enriquecimento dos dados clínicos de doentes oncológicos com insights valiosos retirados
destes dados.
Estes são só três exemplos das muitas colaborações a ocorrer entre distintos parceiros no
espaço informático subjacente à medicina de precisão, que pretendem tirar partido das
alianças para promover uma solução holística para o cidadão, clínicos e investigadores de
acesso a dados inteligíveis e utilizáveis.
Após conseguir a completa digitalização da essência médica de cada doente, será então
possível a aplicação generalizada de algoritmos e modelos preditivos, nomeadamente de
deep learning para identificar padrões e prever resultados em saúde. Efetivamente deep
learning é um tipo de machine learning que treina computadores para realizar tarefas
como seres humanos, incluindo reconhecimento de fala, identificação de imagem e
previsões. Em vez de organizar os dados para serem executados através de equações
predefinidas, o deep learning configura parâmetros básicos sobre os dados e treina o
computador para aprender sozinho através do reconhecimento de padrões em várias
camadas de processamento.51

9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
51. https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/deep-learning.html
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Saliente-se que mesmo com as dificuldades enfrentadas hoje em dia na obtenção de
dados, nos últimos anos, a utilização de algoritmos de deep learning em saúde tem
escalado exponencialmente (Figura 23).
Número de publicações relacionadas com deep learning
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Figura 23: Evolução do número de publicações relacionadas com deep learning em saúde. A crescente popularidade
académica da área de deep learning entre as metodologias de inteligência artificial potencia a tradução deste
conhecimento em soluções que enderecem problemas da sociedade.52

Foi já reportado que a capacidade da inteligência artificial supera a capacidade humana em
certas tarefas (Figura 24). Diversos estudos divulgados em inúmeras publicações
conceituadas da área da medicina demonstram a capacidade de algoritmos de deep
learning em identificar e diagnosticar determinados tipos de cancro da pele, problemas de
ritmo cardíaco, doenças oculares e outros padrões de lesões em imagens, de forma igual
ou melhor que especialistas.
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Figura 24: Evolução temporal da taxa de erro dos algoritmos de inteligência artificial. A crescente precisão das
máquinas de inteligência artificial no processamento e interpretação de imagem e discurso excedem a performance
humana em datasets rotulados.52

52. C. Mims, “Should Artificial Intelligence Copy the Human Brain?” Wall Street Journal (2018): www.wsj.com/articles/should-artificialintelligence-copy-the-human-brain-1533355265?mod=searchresults&page=1&pos=1
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Um exemplo de aplicação das ferramentas de IA para abordar problemas de saúde global,
é a construção do Digital EYe, uma ferramenta EY aplicada em imagens médicas e de
anatomia patológica dirigida ao cancro da mama, cancro do cólon e degeneração macular,
que permite identificar automaticamente “biomarcadores digitais”, ou seja, evidência na
imagem de micro-lesões e obter resultados preditivos que permitam prevenir a doença.

Digital EYe: plataforma digital que apoia os profissionais de saúde a tomar melhores decisões com
base em algoritmos preditivos precisos
Identifica marcadores digitais específicos à doença,
através da aplicação de Visão Artificial, Deep Neural
Networks e Predictive Analytics sobre imagens médicas.
•
Resultado: identificação de novos padrões de microcalcificações a 3-12 meses de serem detetáveis pelo
olho humano de um especialista.

Uso de imagens médicas de formato standard (DICOM),
bem como standards de integração (HL7) em conjunto
com um plataforma-cloud e agile.

Pretende apoiar a decisão clínica ao efetuar previsões
sobre a doença, apresentado um avanço de alguns
meses sobre as atuais ferramentas e tecnologia state of
the art.

Baseado num serviço de gestão, completamente
integrado com os processos de gestão hospitalares,
permitindo o escalamento da solução.

Recebe e classifica informação de utentes anonimizada
para o enriquecimento contínuo e constante do
algoritmo.

Solução cientificamente validada por prestadores de
cuidados de saúde hospitalares.

De notar, todavia, que todos os grandes casos de sucesso publicados ocorreram em
especialidades que dependem muito de padrões identificáveis em diagnóstico imagiológico
ou patológico. Para além disso, embora sejam extremamente relevantes, dependem de
bases de dados pré-existentes, lidando com casos pré-selecionados e não com a produção
de informação em tempo real. Mas a evolução constante do status quo nesta área, cria
promessas elevadas para a aplicação na prática clínica diária, libertando assim os médicos
para funções de cariz mais interpretativo e de apoio ao cidadão.
Adicionalmente, ainda no campo dos dados de saúde e da IA, será necessário
contrabalançar as potencialidades com vários desafios inerentes à área, incluindo:
► Questões regulamentares relativas ao uso de dados em saúde de forma massiva;
► Definição e capacitação de autoridades especializadas responsáveis pela regulação da
área;
► Propriedade intelectual dos algoritmos e sua aplicação;
► Reutilização e acesso a dados atualmente disponíveis mas que na altura da sua recolha
não se encontravam sujeitos a comités de ética;
Como o Dr. Long Le, Director of Technology Development at MGH Center for Integrated
Diagnostics em Boston, EUA, disse recentemente a uma equipa da EY: “O deep learning irá
permitir aos patologistas prestar cuidados de uma forma mais eficiente especialmente em
casos rotineiros libertando-os assim para focar nos casos mais complexos que envolvem
uma minoria dos doentes”.9
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
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Por último, nunca é de mais evidenciar que todos os temas inerentes às disciplinas
informáticas que tratamos acima, em especial as integrative informatics, carecem da
partilha de dados sensíveis do cidadão e mesmo das próprias organizações e, como tal,
questões de ética, segurança e proteção na análise e partilha de dados, como veremos
mais à frente, no capítulo 4, têm de ser garantidas de forma a que as atividades
associadas sejam realizadas de forma correta e, em modo algum, ponham em causa a
dignidade ou a privacidade da pessoa.
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Terapias de precisão

Terapias guiadas por fatores genéticos e moleculares, para
entregar melhores resultados clínicos
Contrariamente aos tratamentos tradicionais, frequentemente destinados a tratar
sintomas, os recentes avanços em genómica, biomarcadores e entendimento dos
mecanismos da doença materializaram-se no desenvolvimento de terapias que interferem
com as causas moleculares da patologia, impedindo ou atrasando o seu progresso. As
terapias de precisão podem ser aplicadas de duas formas:
► Terapias dirigidas – destinadas ao uso em subpopulações que partilham
características comuns, estas terapias são desenvolvidas para afetar um mecanismo
molecular desregulado, cuja origem pode ser uma alteração genética normalmente
detetada através de biomarcadores;

► Terapias personalizadas – reservadas para o uso personalizado e individual, estas
terapias levam a medicina de precisão um passo mais à frente, construindo uma
solução destinada a um indivíduo específico, considerando as suas características
únicas, como o genoma.
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Os tratamentos inovadores têm também vindo a evoluir do conceito tradicional da entrega
de um fármaco para destruir um alvo no organismo, para o desenvolvimento de
estratégias que potenciam as capacidades do sistema imunitário do próprio organismo a
lutar contra a patologia, as imunoterapias (Figura 25).
Primeiras terapias dirigidas

Imunoterapias dirigidas
2011’s - Hoje
Pembrolizumab (Keytruda),
Nivolumab (Opdivo)

1997-2000’s
Imatinib (Glivec), Trastuzumab
(Herceptin), Rituximab (MabThera)

Terapias dirigidas a mutações

Terapias Personalizadas

2000’s - Hoje
Erlotinib (Tarceva), Vemurafenib
(Zelboraf), Gefitinib (Iressa)

2017’s - Hoje
Axicabtagene ciloleucel (Yescarta),
Tisagenlecleucel (Kymriah)

Figura 25: Evolução temporal das terapias no âmbito da medicina de precisão. A abordagem estratificada da medicina
de precisão tem vindo a ser complementada por uma visão personalizada do tratamento. Adicionalmente, hoje pretendese atingir não só o mecanismo molecular que despoleta a doença, como também estimular o sistema imunitário,
capacitando o próprio organismo para reagir à patologia.

Na área oncológica a evolução da medicina de precisão é evidente. Durante décadas o
standard praticado foi a quimioterapia citotóxica, cujo modo de ação afeta células em
rápida proliferação. As células cancerígenas demonstram esta característica, contudo há
também células saudáveis no organismo que apresentam rápida divisão e morte
programada, ou seja um rápido turnover. Assim, a falta de especificidade do tratamento
leva a efeitos secundários largamente conhecidos como a queda de cabelo, sintomas
gastrointestinais e enfraquecimento do sistema imunitário.
O crescente conhecimento sobre a biologia do cancro possibilitou o desenvolvimento de
terapias oncológicas dirigidas, ou seja, terapias direcionadas a lesões moleculares
essenciais ao desenvolvimento e proliferação da célula cancerígena. As terapias dirigidas
pioneiras foram desenvolvidas e aprovadas no final da década de 90 e rapidamente se
popularizaram, encontrando-se entre os fármacos com que os sistemas de saúde têm mais
despesa:
Imatinib (Glivec)

Trastuzumab (Herceptin)

• Área terapêutica: Leucemia
mieloide crónica;

• Área terapêutica: Cancro da
mama ou gástrico HER2-positivo;

• Mecanismo patológico: A
translocação cromossómica que
resulta no cromossoma Filadélfia,
origina a proteína de fusão BCLABL que desregula a sinalização
celular;

• Mecanismo patológico: Os
recetores HER2 encontram-se
presentes em excesso nas células
cancerígenas, provocando a sua
divisão descontrolada.

• Mecanismo de ação: A molécula
imatinib foi desenvolvida para
interferir com a proteína de fusão
BCL-ABL, inativando-a e impedindo
a divisão celular descontrolada.53

• Mecanismo de ação: O anticorpo
trastuzumab interage com os
recetores HER2 bloqueando a
sinalização celular desregulada e
ativando o sistema imunitário para
o reconhecimento destas células.54

53. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/glivec
54. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/herceptin
55. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mabthera
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Rituximab (MabThera)
• Área terapêutica: Linfoma nãoHodgkin das células B, leucemia
linfocítica crónica, artrite
reumatoide;
• Mecanismo patológico: Nas
patologias mencionadas os linfócitos
B agem como células cancerígenas
ou estão envolvidos em inflamação.
• Mecanismo de ação: O anticorpo
rituximab foi desenhado para
interagir com a proteína CD20,
presente na superfície dos linfócitos
B, contribuindo para a sua
destruição.55

Terapias dirigidas: depois de identificar subpopulações,
atingir o alvo molecular
A evolução tecnológica permitiu desvendar múltiplos genes cujas variações contribuem
para um estado de doença, identificar o efeito da variabilidade genética na resposta ao
tratamento e, por fim, desenvolver terapias dirigidas aos alvos moleculares essenciais ao
progresso da doença. Atualmente, estas terapias fazem parte do cuidado médico de várias
patologias:

CANCRO DO PULMÃO DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS
O cancro do pulmão divide-se em subtipos, sendo os principais o cancro do pulmão de células não pequenas
(CPCNP) e o cancro do pulmão de pequenas células. No caso de CPCNP, o subtipo mais comum, nem todos os
tumores têm os mesmos alvos moleculares, estando disponíveis várias terapias dirigidas, entre outras:
Inibidores de EGFR:

Inibidores de ALK:

O recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) é uma
proteína envolvida na diferenciação e proliferação celular.
Contudo, certas mutações sobre o gene EGFR levam à
desregulação da sinalização celular, promovendo a
sobrevivência e proliferação das células cancerígenas.
Várias moléculas foram desenvolvidas para interagir com a
proteína EGFR mutada e inibir a sinalização via EGFR:56

Certas variantes no gene ALK, normalmente fusões
entre o gene ALK e outro genes, resultam numa
proteína de fusão ativa, promovendo o crescimento
tumoral. Doentes com tumores positivos para
alterações ALK são particularmente suscetíveis às
seguintes terapias:57

► Erlotinib (Tarceva);

► Ceritinib (Zykadia);

► Gefitinib (Iressa);

► Alectinib (Alecensa).

► Crizotinib (Xalkori);

► Osimertinib (Tagrisso).

CANCRO COLO-RECTAL
Várias terapias dirigidas são indicadas para o tratamento do cancro colo-rectal, incluindo terapias prescritas
de acordo com a presença de certas mutações genéticas, bem como terapias dedicadas à inibição dos
mecanismo moleculares que regem a vascularização dos tumores, impedindo o seu crescimento:
Inibidores de EGFR:

Terapias anti-agiogénicas:

Estima-se que ocorra sobre-expressão de EGFR em 60-80%
dos casos de cancro colo-rectal, estando este evento
associado a pior prognóstico.58 O bloqueio da sinalização
EGFR foi demonstrado como sendo benéfico:

A angiogénese é o processo de formação de novos
vasos sanguíneos. Este processo é particularmente
relevante no cancro, dado o seu rápido ritmo de
crescimento tumoral, exigindo nova vascularização
para satisfazer o ritmo metabólico acelerado.60 As
terapias anti-angiogénicas inibem o desenvolvimento
de vasos sanguíneas de várias formas, por exemplo,
ao interagir e inativar fatores promotores de
vascularização que são segregados, como a proteína
VEGF:

► Cetuximab (Erbitux);
► Panitumumab (Vectibix).
Os inibidores EGFR acima mencionados, são anticorpos
direcionados aos domínios extracelulares dos recetores
EGFR. Estes foram demonstrados como não sendo eficazes
em doentes com o gene RAS mutado. Assim, para a
administração destas terapias, é aconselhado testar não só
a sobre-expressão de EGFR, mas também garantir que o
tumor não tem o gene RAS mutado.59

► Bevacizumab (Avastin);
► Regorafenib (Stivarga).

56. da Cunha Santos, Gilda, Frances A. Shepherd, and Ming Sound Tsao. "EGFR mutations and lung cancer." Annual Review of Pathology:
Mechanisms of Disease 6 (2011): 49-69
57. Arbour, Kathryn C., and Gregory J. Riely. "Diagnosis and Treatment of Anaplastic Lymphoma Kinase–Positive Non–Small Cell Lung
Cancer." Hematology/Oncology Clinics 31.1 (2017): 101-111
58. Pabla, Baldeep, Marc Bissonnette, and Vani J. Konda. "Colon cancer and the epidermal growth factor receptor: current treatment
paradigms, the importance of diet, and the role of chemoprevention." World journal of clinical oncology 6.5 (2015): 133
59. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/erbitux
60. https://www.cancer.net/cancer-types/colorectal-cancer/types-treatment
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MELANOMA
No caso do melanoma, os inibidores de BRAF e MEK são as terapias predominantes, sendo a sua ação por
vezes combinada, de forma a bloquear várias vias de uma só vez, e assim atingir melhores resultados clínicos.
Inibidores de BRAF:

Inibidores de MEK:

Entre 40% a 60% das pessoas com melanoma apresentam
mutações no gene BRAF, envolvido na proliferação celular,
levando à ativação constitutiva desta via de sinalização.61 A
mutação ativadora V600E representa cerca de 90% das
mutações BRAF, apesar de outras mutações terem já sido
identificadas. Os tratamentos abaixo apresentados
procuram inibir o BRAF mutado e bloquear a sua ação:

As proteínas MEK fazem parte da via de sinalização
celular que é sobre-ativada pelas mutações BRAF
V600. Alguns fármacos foram desenvolvidos para
inibir a ativação das proteínas MEK, inibindo assim a
sobre-ativação BRAF indiretamente:
► Trametinib (Mekinist);
► Cobimetinib (Cotellic).

► Vemurafenib (Zelboraf);
► Dabrafenib (Tafinlar).
A aprovação pela EMA em 2012 do vemurafenib (Zelboraf),
introduziu pela primeira vez os inibidores de BRAF e veio
revolucionar as guidelines de tratamento de melanoma
metastático.11,62

Foi também reportado que a administração conjunta
destas terapias com inibidores de BRAF (dabrafenib
+trametinib / vemurafenib + cobimetinib) se traduzia
em melhores resultados clínicos para o cidadão.63,64

As terapias dirigidas variam na sua natureza, dividindo-se frequentemente entre pequenas
moléculas ou anticorpos. As pequenas moléculas, como o imatinib ou erlotinib, difundemse através da membrana celular, interagindo com alvos intracelulares. Os anticorpos,
como o trastuzumab ou rituximab, têm uma dimensão superior e não ultrapassam a
membrana celular, sendo dirigidos a recetores transmembranares (Figura 26).
Tumores Líquidos
Rituximab (MabThera)

Imatinib (Glivec)

BCR-ABL

Vemurafenib (Zelboraf)
Dabrafenib (Tafinlar)
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Gefitinib
(Iressa)

Trastuzumab
(Herceptin)

Bevacizumab
(Avastin)
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Panitumumab (Vectibix)

Tumores Sólidos

Figura 26: Alvos de terapias dirigidas a mecanismos moleculares despoletados por alterações genéticas. A figura
resume os mecanismos descritos nesta secção, pelo que não são todos simultaneamente expressos na mesma célula,
mas sim em diversas neoplasias e tecidos. Por exemplo o marcador CD20 é expresso em linfócitos B, por sua vez a
proteína HER2 é expressa no cancro da mama.
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
61. Chapman, Paul B., et al. "Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation." New England Journal of
Medicine 364.26 (2011): 2507-2516
62. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zelboraf
63. Flaherty, Keith T., et al. "Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600 mutations." New England Journal of
Medicine 367.18 (2012): 1694-1703
64. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cotellic
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Imunoterapias dirigidas: capacitar o sistema imunitário
para combater a doença
O sistema imunitário desempenha um papel preponderante no desenvolvimento da
doença. Tipicamente, quando uma célula adquire alterações genéticas que a podem tornar
pré-cancerígena, o sistema imunitário identifica a célula problemática e evoca uma
resposta para a sua eliminação. Ao longo da vida, uma pessoa pode desenvolver células
pré-cancerígenas que são eliminadas pelo sistema imunitário. Contudo, as células
cancerígenas tentam iludir o sistema imunitário, emitindo sinais que essencialmente
evitam que uma resposta imunitária seja evocada. Um destes sinais é a proteína PD-L1,
sobre-expressa pelas células cancerígenas na sua membrana, que interage com o recetor
PD-1, à superfície da célula imunitária. A interação PD-1/PD-L1 resulta na inibição da
resposta imunitária e, em condições normais, é usada para garantir o controlo imunitário e
evitar a sobre-reatividade. Contudo, as células cancerígenas exploram este mecanismo
molecular e transmitem um sinal ao sistema imunitário para evitar o ataque e escapar à
eliminação. Este mecanismo tem vindo a ser cada vez mais reconhecido como sendo
comum em vários tipos de cancro.65
O conceito de imunoterapia consiste em capacitar ou complementar o sistema imunitário
do organismo para que possa cumprir a sua função mais eficazmente e combater a
doença. Um tipo de imunoterapia consiste em bloquear a sinalização PD-1/PD-L1,
impedindo a inibição do sistema imunitário e potenciando a sua ação anti-tumoral. Certos
inibidores da via PD-1/PD-L1 são dirigidos ao recetor PD-1 impedindo a sua ativação,
como nivolumab (Opdivo) ou pembrolizumab (Keytruda).66, 67 Outras terapias, como
atezolizumab (Tecentriq), durvalumab (Imfinzi) ou avelumab (Bavencio) atuam sobre a
proteína PD-L1 presente à superfície das células cancerígenas.68, 69, 70
Para avaliar a potencial eficácia de imunoterapias PD-1/PD-L1 é importante identificar a
presença de PD-L1 no tumor e PD-1 nas células imunitárias. A presença destas proteínas
pode ser detetada através de testes de diagnóstico ao RNA ou diretamente às proteínas.
Hoje os inibidores PD-1/PD-L1 já estão indicados para diferentes tipos de doença
oncológica, incluindo não só tumores sólidos como melanoma, pulmão e rim, mas também
cancros hematológicos tal como o linfoma Hodgkin.
Uma estratégia de imunoterapia semelhante é a terapia direcionada à sinalização CTLA-4,
que também está envolvida na supressão da resposta imunitária contra o cancro.
Analogamente aos tratamentos mencionados, o ipilimumab (Yervoy) bloqueia a atividade
da proteína CTLA-4 para incitar a ativação do sistema imunitário. 65, 71

65. Snyder, Michael. Genomics and personalized medicine: what everyone needs to know. Oxford University Press, 2016.
66. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/opdivo
67. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/keytruda
68. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecentriq
69. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/imfinzi
70. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/bavencio
71. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/yervoy
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Terapia genética: identificar e corrigir a falha genética

O conceito de terapia genética baseia-se no princípio de que se a causa da doença é um
gene com um certo defeito, então a cura da doença será substituir a sequência genética
alterada por uma cópia funcional (Figura 27). A terapia genética usa sequências genéticas
recombinantes como princípio ativo do tratamento, sendo o resultado clínico diretamente
relacionado com a sequência sintética, bem como com o produto da expressão génica
desta sequência.
Os passos para o desenvolvimento da primeira terapia genética já vêm a ser dados desde a
década de 70, contudo foi apenas em 2012 que a EMA aprovou pela primeira vez um
produto de terapia genética. O alipogene tiparvovec (Glybera) é indicado para o
tratamento de adultos diagnosticados com deficiência familiar da lipoproteína lípase, uma
doença metabólica hereditária rara. O alipogene tiparvovec (Glybera) consiste na
administração do gene LPL através de um vetor viral. Contudo, a autorização de
introdução no mercado do alipogene tiparvovec (Glybera) caducou em 2017. A empresa
detentora da autorização decidiu não renovar o pedido de autorização por razões
comerciais, uma vez que houve menos procura para o tratamento que o esperado.72

Célula com gene
disfuncional

Gene saudável
é introduzido

Função restaurada

Figura 27: Resumo dos mecanismos de ação de terapias genéticas. Identificar o gene disfuncional para poder introduzir
uma cópia saudável que restabeleça a função perdida ou desregulada.

O caminho percorrido pelo alipogene tiparvovec (Glybera) pavimentou os procedimentos
para a autorização de futuros tratamentos. Mais recentemente, em novembro de 2018, a
EMA aprovou a terapia genética voretigene neparvovec (Luxturna), indicada para o
tratamento de adultos e crianças com perda de visão devida a distrofia retiniana
hereditária, uma doença causada por mutações no gene RPE65. A terapia faz uso de um
vetor viral para entregar às células, uma versão funcional do gene RPE65.73
72. https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/public-statement-glybera-expiry-marketing-authorisation-europeanunion_en.pdf
73. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/luxturna
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Terapias personalizadas: cuidado médico adaptado às
características únicas do cidadão
O paradigma de tratamentos individualizados, construídos tendo por base características
individuais dos cidadãos, é a nova fronteira em termos de cuidado médico centrado no
cidadão. Atualmente, algumas terapias disponíveis baseiam-se em material biológico do
indivíduo para poder desenvolver uma solução adequada a si. Na área das imunoterapias,
uma nova classe de tratamentos personalizados foi aprovada pela EMA em 2018:
linfócitos T com recetor antigénio quimérico, ou CAR-T. Esta é uma imunoterapia
oncológica celular, que envolve a colheita de linfócitos T do doente, a sua reprogramação
genética e a sua re-infusão na mesma pessoa (Figura 28). Os linfócitos T são naturalmente
responsáveis pela vigilância imunológica e eliminação de células cancerígenas. Contudo,
muitos dos sinais apresentados pelas células tumorais, continuam a pertencer ao domínio
do que o sistema imunitário considera como o próprio organismo, dificultando assim a
resposta imunitária. O desenvolvimento de terapias baseadas em linfócitos T proporciona
alternativas para se ultrapassar esta tolerância imunitária ao “próprio”.74 Atualmente, as
terapias CAR-T disponíveis estão destinadas a doenças hemato-oncológicas:

► Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) - indicado para o tratamento de adultos com
linfoma difuso de grandes células B e linfoma de grandes células B primário do
mediastino, recidivantes ou refratários após duas ou mais linhas de terapêutica
sistémica.75
► Tisagenlecleucel (Kymriah) - indicado para o tratamento de doentes pediátricos ou
jovem adultos, com leucemia linfoblástica aguda de células B refratária, em recidiva
após transplante ou em segunda recidiva ou posterior, bem como para o tratamento
de adultos com linfoma difuso de grandes células B recidivante ou refratário após duas
ou mais linhas de terapêutica sistémica.76
Ambas as terapias dirigem o seu mecanismo de ação a uma proteína, CD19, presente
frequentemente em leucemias e linfomas de células B. Para ambos os tratamentos, os
próprios linfócitos T do indivíduo são geneticamente alterados em laboratório, para
poderem exprimir a proteína CAR. Esta tem a capacidade de identificar e ligar-se à
proteína CD19, presente na superfície das células cancerígenas. Os linfócitos T
modificados possuem assim a capacidade acrescida de encontrar e destruir células
cancerígenas.
Recolha de linfócitos T

+
Reprogramação dos linfócitos
T com o recetor CAR

Infusão das CAR-T para tratamento
Figura 28: Esquema ilustrativo da produção de CAR-T. Processamento dos linfócitos T do doente para exprimirem o
recetor CAR e re-infusão dos CAR-T de volta no indivíduo.
74. June, Carl H., and Michel Sadelain. "Chimeric antigen receptor therapy." New England Journal of Medicine 379.1 (2018): 64-73.
75. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/yescarta
76. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kymriah
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Nas suas autorizações a EMA baseou-se nos benefícios clínicos evidentes para esta classe
de fármacos. Por exemplo, na avaliação de axicabtagene ciloleucel (Yescarta) para
tratamento doentes com linfoma difuso de grandes células B, foi reportada uma taxa de
resposta objetiva de 74%, dos quais 54% foram resposta completa75, 76 Contudo, estas
terapias apresentam também desafios para os sistemas de saúde de hoje:

LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
Recolha

Criopreservação e
envio

Processo de produção
CAR-T

Finalização
e envio

Receção e
preparação

Administração

Monitorização
e Follow-up

18 – 22 dias
Processo back-end

Contacto com o doente

A entrega de CAR-T veio revolucionar o supply-chain tradicional da indústria farmacêutica, que fluía num só sentido
desde a produção, ao cliente. Para entregar a terapia CAR-T é necessário aceder primeiro ao doente, depois à
indústria para processamento do material biológico e depois retornar o produto final novamente ao doente. Este é
um processo que apresenta complexidades a vários níveis:
Múltiplos stakeholders:

Variabilidade no produto:

Processamento:

► Necessidade
de
assegurar
formação
especializada
ao
longo dos vários passos do
processo;

► Standardização do produto final,
apesar
de
a
origem
ser
individualizada e a amostra inicial
poder
apresentar
condições
variáveis;

► Garantir
condições
de
transporte e manuseamento
que respeitam as exigências da
terapia;

► Garantir a colaboração e
coordenação ente os vários
stakeholders para assegurar a
continuidade da supply-chain.

► Garantir a segurança do cidadão,
preservando a cadeia de custódia da
amostras individuais.

► Assegurar processamento em
tempo útil para o cidadão, uma
vez que estas terapias são
destinadas a utentes com
doença recorrente e agressiva.

FINANCIAMENTO
Os benefícios clínicos das terapias CAR-T são evidentes, considerando que os doentes a quem é indicada esta
terapia normalmente já não possuem alternativas terapêuticas. Contudo, o elevado preço, potencialmente entre
300.000€ e 500.000€, tem gerado controvérsia e é atribuído a vários fatores incluindo a individualização do
tratamento, que impede atingir a eficiência de economias de escala, bem como os benefícios clínicos
demonstrados, superiores em comparação com as alternativas terapêuticas convencionais. Estima-se que o custoefetividade destes tratamentos seja benéfico, por resultar numa maior taxa de sobrevivência a longo prazo, apesar
do custo associado a um único tratamento. Contudo, os vários estudos apontam para a necessidade de
monitorização dos doentes a longo prazo, de forma a obter dados que permitam melhor modelar a relação custoefetividade. 77, 78, 79 A sustentabilidade desta tecnologia está a ser abordada segundo várias vertentes: a curto
prazo, espera-se que os modelos de financiamento e reembolso sejam baseados em resultados clínicos,
fomentando a partilha de risco; para promover a sustentabilidade a longo prazo poderá passar pela robotização e
automação do processamento das células, bem como pelo desenvolvimento de estratégias baseadas num dador
“universal”, simplificando a cadeia de valor e potencialmente proporcionando um produto off-the-shelf.74, 80

Atualmente as terapias CAR-T destinam-se a um número reduzido de cidadãos. Contudo, é
esperado que os princípios de ação desta imunoterapia possam ser usados para o
tratamento de outras doenças, estando previsto que no curto-prazo as indicações se
alarguem também ao mieloma múltiplo.
74. June, Carl H., and Michel Sadelain. "Chimeric antigen receptor therapy." New England Journal of Medicine 379.1 (2018): 64-73.
75. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/yescarta
77. Whittington, Melanie D., et al. "Long-term Survival and Cost-effectiveness Associated With Axicabtagene Ciloleucel vs Chemotherapy for
Treatment of B-Cell Lymphoma." JAMA network open 2.2 (2019): e190035-e190035.
78. Roth, Joshua A., et al. "Cost-effectiveness of axicabtagene ciloleucel for adult patients with relapsed or refractory large B-cell
lymphoma in the United States." Journal of medical economics 21.12 (2018): 1238-1245.
79. Sarkar, Reith R., et al. "Cost-effectiveness of chimeric antigen receptor T-cell therapy in pediatric relapsed/refractory B-cell acute
lymphoblastic leukemia." JNCI: Journal of the National Cancer Institute (2018).
80. Brigand, Théau, Anna Prokupkova, and Guy Muller. "CAR-T Cell Therapies: How much for survival?."
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Tendências terapêuticas na Medicina de Precisão

Para além das terapias dirigidas a causas genéticas e dos tratamentos personalizados, os
esforços de investigação continuam a promover o desenvolvimento de terapias
inovadoras. As vacinas contra o cancro são mais uma das terapias que se encontra em
fase de investigação clínica. Apesar de as vacinas para prevenção do cancro já serem uma
realidade, tal como a vacina contra o HPV, estas vacinas apenas previnem o cancro que é
resultante de infeção viral. As vacinas para o tratamento do cancro, são um novo tipo de
imunoterapia em que a vacina atua como um estimulante no sistema imunitário,
potenciando as defesas naturais contra o cancro.
A instabilidade genética do cancro possibilita que várias mutações ocorram, sendo
algumas delas responsáveis pelo processo de desregulação, e outras sem efeito biológico
direto, também chamadas de “mutações passageiras”. As proteínas mutantes que
resultam das mutações passageiras, mesmo que não tenham consequências biológicas
diretas, por serem diferentes do que é considerado pelo sistema imunitário como o
“próprio organismo”, podem ser reconhecidas e utilizadas para despoletar a resposta
imunitária. Graças ao avanços em sequenciação NGS e bioinformática, atualmente é
possível identificar as mutações passageiras com maior potencial de desencadear uma
resposta imunitária. Várias vacinas baseadas nesta estratégia estão a ser desenvolvidas,
encontrando-se principalmente em fases de investigação clínica e pré-clínica.81, 82, 83
Os esforços de desenvolvimento de terapêuticas baseadas em mecanismos moleculares e,
particularmente, mecanismos imunitários representam uma porção significativa do
pipeline futuro em oncologia, demonstrando que as tendências de hoje poderão tornar-se
na realidade terapêutica de amanhã (Figura 29) 84.
Moléculas em desenvolvimento clínico na área oncológica84
Mecanismo imunitário – mecanismo de ação baseado na

41%

36%

45%

36%

29%

33%

41%

31%

30%

Fase III

Pós-autorização

modulação do sistema imunitário e não no processo
patológico

Mecanismo dirigido – mecanismo de ação dirigido à
célula cancerígena exclusivamente, tendo um efeito
inespecífico reduzido

31%

23%

23%

Fase I

Fase II

Mecanismo inespecífico – mecanismo de ação com
alargado efeito sistémico, com o objetivo de atingir
fundamentalmente a célula cancerígena

Figura 29: Pipeline farmacêutico em desenvolvimento na área terapêutica oncológica.
81. Ott, Patrick A., et al. "An immunogenic personal neoantigen vaccine for patients with melanoma." Nature 547.7662 (2017): 217
82. https://biontech.de/research-technology/mrna-pharmaceuticals/
83. https://neontherapeutics.com/product-pipeline/
84. BioMedTracker, Evaluate Pharma, Parthenon-EY analysis,2018
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Adicionalmente, hoje a entrega do melhor tratamento adequado ao cidadão não implica
uma única terapia, podendo a sua ação ser complementar. Várias combinações
terapêuticas estão a ser exploradas para potenciar os melhores resultados clínicos:
Seleção de Imunoterapias em regime de combinação sob investigação clínica: 85
AZD1775
Iressa
MEDI0562
MEDI9447
Dabrafenib + trametinib

►

Obinutuzumab
Ipilimumab or IFN alpha-2b

►
►

Avastin
Cobimetinib

Inlyta
PF-05082566 (4-1BB)

►

PF-04518600

►

Low-dose ipilimumab

►

Pemetrexed + carboplatin
Talimogene laherparepvec
Dabrafenib + trametinib

►

Yervoy

►
►

Durvalumab (Imfinzi)

►
►
►
►

Atezolizumab (Tecentriq)

►

►

Avelumab (Bavencio)

►

►

Pembrolizumab (Keytruda)

►

Nivolumab (Opdivo)

►
►
►

Monalizumab
Selumetinib
Tremelimumab
MEDI0562

O crescente número de biomarcadores e alvos terapêuticos identificados, conjugado com a
introdução no mercado de abordagens terapêuticas personalizadas e individualizadas, bem
como a tendência em adotar estratégias terapêuticas de combinação em busca de
sinergias mais eficazes, tem levado a um cenário de tratamento cada vez mais complexo,
tal como ilustramos para o caso do cancro do pulmão:
Classificação
molecular

PD-L1 < 50%

EGFR

ALK

ROS1

BRAF
V600E

HER2

NTRK

MET

Escamoso

Nãoescamoso

PD-L1
≥ 50%

1ª linha

Gilotrif
Tarceva +/Avastin
Iressa
Dacomitinib
Tagrisso

Xalkori
Zykadia
Entrectinib

Tafinlar
+
Mekinist

Entrectinib
Larotrectinib
Herceptin
Kadclya

Xalkori

Keytruda
Quimioterapia
Platina+/- Avastin,
manutenção
CDBCA/Pem/
Keytruda

Xalkori
Zykadia

Quimioterapia
platina +/Portrazza

Alcensa

2ª linha
T790M > Tagrisso

T790M 1L Tagrisso >
Platina

Quimioterapia
Plantina
Zykadia
Alcensa
Alunbrig
Lorlatinib

Docetaxel + Cyramza
PD-L1+
• Opdivo
• Tecentriq
• Keytruda

Quimioterapia
Platina
Docetaxel + Cyramza
/ Ofev
PD-L1+
• Opdivo
• Tecentriq
• Keytruda

Figura 30: Resumo ilustrativo da crescente complexidade do cenário terapêutico em cancro do pulmão. Alternativas e
combinações terapêuticas para o tratamento de cancro do pulmão de células não pequenas. 85
85. EY-Parthenon analysis, 2018
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Apesar da área oncológica ser um grande foco da medicina de precisão, dada a sua
elevada incidência a nível global e a forte componente genética e imunitária que a rege,
também outras áreas estão a beneficiar de terapias dirigidas inovadoras:
Doenças Infeciosas

Doenças Raras

Hepatite C:

Fibrose Quística:

Tradicionalmente, o cuidado médico da Hepatite C
garantia uma resposta antiviral a longo prazo em 50%
dos indivíduos, tendo inerente a si possíveis
complicações, bem como menor eficácia em doentes
com doença avançada, sendo estes os cidadãos com
maior necessidade.

A Fibrose Quística deve-se a mutações no gene CFTR.
Tradicionalmente o tratamento desta doença foi
primariamente direcionado aos sintomas respiratórios
e gastrointestinais causados por esta alteração
genética. Contudo, a estratificação de doentes de
acordo com o tipo de mutação presente no gene CFTR
e a introdução de terapias moduladoras da proteína
CFTR veio revolucionar o tratamento desta doença.
Atualmente estão disponíveis terapias que aumentam
a atividade da proteína CFTR, como o ivacaftor
(Kalydeco), que se vê reduzida quando mutada.89
Adicionalmente, também existem terapias que
combinam mais do que um efeito, como o
lumacaftor/ivacaftor (Orkambi), não só potenciando a
atividade da proteína CFTR, bem como promovendo
uma maior quantidade desta proteína na célula.90

Os avanços recentes no estudo do vírus da Hepatite
C
permitiram
desenvolver
uma
classe
de
medicamentos direcionada a componentes essenciais
à replicação do vírus, os chamados antivirais de ação
direta, como o sofosbuvir (Sovaldi) ou daclatasvir
(Daklinza).86, 87 Estes foram autorizados pela EMA
pela primeira vez em 2014 e vieram revolucionar o
cuidado médico da Hepatite C com seus melhores
resultados clínicos e maior tolerabilidade.88

A medicina de precisão, apesar de já abranger várias áreas terapêuticas, continua a ser
alvo de avanços científicos. Uma das ferramentas atualmente em desenvolvimento é a
edição génica através da técnica CRISPR-Cas9. A edição génica consiste na alteração da
sequência de DNA, por substituição de parte da sequência genética. Uma vez que o DNA
irá determinar as proteínas que compõem a célula, a possibilidade de editar o genoma
proporciona a oportunidade de alterar o comportamento da célula. A técnica de CRISPR,
que já é largamente usada em meios de investigação académica, é altamente customizável
e barata. A sua aplicação está a ser estudada em várias áreas da biologia humana
incluindo doenças de cariz genético, imuno-modulação de transplantes para evitar
rejeições e doenças transmissíveis por vetores, como mosquitos. 11 É ainda de realçar as
questões éticas que estão a ser largamente debatidas tanto na comunidade científica e
internacionalmente na sociedade, inerentes à aplicação desta técnica na linha germinal, ou
seja, com o intuito de editar as características hereditárias e o seu impacto no futuro da
espécie humana.
Outra faceta da medicina de precisão do futuro, focando a sua vertente personalizada, é a
medicina regenerativa, cujo expoente é o desenvolvimento de células estaminais
pluripotentes induzidas (iPSC). Esta descoberta foi galardoada com o Prémio Nobel da
Medicina ou Fisiologia de 2012 e consiste na reprogramação de células diferenciadas,
como células da pele, em células estaminais, com o potencial de se diferenciarem em
praticamente qualquer célula do organismo. A aplicação desta tecnologia em terapias
personalizadas, teoricamente atingindo a plenitude do seu potencial, irá permitir
desenvolver órgãos e tecidos para o indivíduo a partir das suas próprias células.
11. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
86. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/sovaldi
87. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/daklinza
88. Webster DP, Klenerman P, Dusheiko GM. Hepatitis C. Lancet. 2015;385(9973):1124–1135. doi:10.1016/S0140-6736(14)62401-6
89. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kalydeco
90. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orkambi
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A tecnologia de iPSC permite contornar questões ao nível ético, muitas vezes colocadas no
campo da medicina regenerativa, relacionadas com o uso de células estaminais
embrionárias, e ao nível clínico. Adicionalmente, será possível evitar os riscos de rejeição
imune inerentes ao transplante de órgãos, por se utilizar órgãos constituídos com as
células do mesmo.
Contudo, mesmo após dez anos, a vertente terapêutica desta técnica ainda não está
verdadeiramente estabelecida, principalmente devido à necessidade de se ultrapassar
dificuldades técnicas associadas ao método. Atualmente, a tecnologia das iPSCs encontrou
o seu lugar na modelação in vitro de doenças, contribuindo para a elucidação dos
mecanismos moleculares.91
Para que a alteração no paradigma clínico ocorra e a inovação seja aproveitada em todo o
seu potencial, para entregar um melhor cuidado ao cidadão, será necessário não só
fomentar o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, mas também a transição das
mesmas para a clínica, apostando em programas de medicina translacional e formação dos
profissionais clínicos, bem como dos restantes decisores em saúde que influenciarão a
adoção e acesso às mesmas.

91. Scudellari, Megan. "How iPS cells changed the world." Nature News 534.7607 (2016): 310.
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Dimensões a considerar
na implementação de
medicina de precisão:
práticas internacionais

Enquadramento das
dimensões de
medicina de precisão

A medicina de precisão exige a análise de um conjunto de
envolventes associadas para permitir a sua implementação
Este capítulo pretende abordar as principais
implementação e prática da medicina de precisão.

dimensões

relacionadas

com

a

Embora a medicina de precisão tenha um maior foco nas vertentes de investigação e
desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e tratamento, existe um conjunto de
condições necessárias à sua implementação que são obrigatórias de analisar no seu
âmbito.
Após uma breve apresentação de todas as dimensões que se entendem ser críticas para a
implementação de uma estratégia nacional de medicina de precisão, serão analisados
alguns exemplos de implementações a nível internacional, com particular destaque para os
países de Inglaterra e Suécia, que são referências europeias na prática de medicina de
precisão.
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A implementação de uma estratégia de medicina de precisão considera as seguintes
dimensões:
► Política e estratégia;
► Ética, segurança e proteção de dados;
► Financiamento;
► Meios humanos e técnicos;
► Envolvimento dos cidadãos;
► Envolvimento dos profissionais;
► Infraestrutura tecnológica.
Política e estratégia
Dada a dimensão e relevância da temática, torna-se essencial incorporar a medicina de
precisão na agenda política da saúde, através da elaboração de um plano estratégico e de
investimento a nível nacional.
Este plano deve ser elaborado tendo em consideração os diversos stakeholders envolvidos
na prática, para que seja possível realizar uma gestão e implementação global e
coordenada de iniciativas de medicina de precisão.
É necessário promover uma rede de parcerias estratégicas entre o governo, entidades
reguladoras, profissionais de saúde, investigadores, indústria, organizações de cidadãos,
empresas tecnológicas, entidades financiadoras, entre outros, de forma a construir uma
estratégia adequada para a medicina de precisão e promover simultaneamente a inovação
no setor da saúde e o valor acrescentado para a sociedade.
Parte da vertente estratégica deve também incorporar colaborações com entidades e
plataformas internacionais, complementando as parcerias nacionais e promovendo a
partilha de dados, recursos e boas práticas.
Ética, segurança e proteção de dados
As práticas relacionadas com medicina de precisão envolvem a recolha, análise e partilha
de informação pessoal. Nesse sentido, é essencial garantir as seguintes atividades:
► Implementar mecanismos para a correta proteção e utilização dos dados dos
cidadãos, garantindo a sua integridade e segurança;

► Promover a manutenção, controlo e supervisão contínua dos aspetos legais, éticos e
sociais no setor da saúde, relacionados com as práticas de medicina de precisão;
► Garantir que todos os profissionais envolvidos têm a formação necessária e que
trabalham segundo as práticas e os standards exigidos.
Esta dimensão é o principal foco de garantia da confiança e satisfação de todos os
intervenientes, tais como profissionais de saúde, cidadãos e organizações.
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A nível mundial existe, por exemplo, a Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH),
que engloba um conjunto alargado de organizações que atuam no setor da saúde de
diversos países, pretendendo melhorar a prática clínica e a saúde humana. Um dos
objetivos é criar uma estrutura adequada e um conjunto de guidelines de partilha de dados
genómicos e outros dados relacionados com a saúde da população, de forma segura e
transparente entre a comunidade de investigação e de saúde.
Relativamente à Lei Europeia de Proteção de Dados, é possível destacar os artigos 5º e 9º
referentes aos princípios para o tratamento de dados pessoais, o artigo 6º que define a
licitude do respetivo tratamento e o artigo 7º que define as condições aplicáveis ao
consentimento.92
Os princípios de proteção de dados baseiam-se essencialmente na garantia da utilização
dos dados pessoais de forma legal, justa e transparente em relação aos cidadãos, sendo
que os mesmos devem ser recolhidos e analisados unicamente para fins específicos,
explícitos e legítimos, garantindo que nunca são colocadas em causa a proteção e
segurança dos mesmos.
Financiamento

As práticas associadas à medicina de precisão, e respetivo desenvolvimento de novos
mecanismos de diagnóstico e tratamento, estão ainda associadas a um elevado custo. Os
tratamentos inovadores que estão a ser desenvolvidos, nomeadamente para o cancro e
doenças raras, apresentam um preço elevado por pessoa, obrigando a refletir sobre os
métodos e estratégias de financiamento em saúde.
O acesso a financiamento é um fator crucial. É necessário desenvolver soluções que
permitam apoiar os diversos países a terem acesso a práticas inovadoras e, por sua vez, a
poderem disponibilizar um melhor serviço de saúde prestados aos seus cidadãos.
Como exemplo, uma das potenciais possibilidades de financiamento a explorar pode passar
pela partilha de custos entre vários parceiros, através de uma lógica de pagamento em
função dos resultados obtidos.
O objetivo passa por promover o acesso, por parte dos cidadãos aos tratamentos mais
adequados a cada um, focando cada vez mais na eficácia e qualidade do cuidado prestado
e, simultaneamente, na garantia da sustentabilidade financeira de todo o sistema de
saúde.
Meios humanos e técnicos
Os avanços previstos na medicina de precisão apenas serão benéficos para os cidadãos, se
forem implementados e aplicados de forma equitativa, correta e adequada.
Nesse sentido, é necessário garantir que os centros especializados nas diversas práticas
de medicina de precisão estão capacitados com condições logísticas, equipamentos e
materiais adequados e com profissionais de saúde especializados e com a formação
necessária nas diversas áreas de atuação.

92. European Commission, The General Data Protection Regulation (GDPR)
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Envolvimento dos cidadãos
Atualmente existem diversas fontes de informação com um elevado volume de dados
disponíveis. O acesso alargado a este tipo de informação faz com que os cidadãos possam
ter um conhecimento cada vez maior sobre as práticas de saúde existentes e respetivos
resultados.
Existe, portanto, uma pressão crescente para a prestação de cuidados de saúde
adequados e com elevados níveis de qualidade e eficácia, de acordo com as necessidades
reais de cada cidadão.
Este paradigma faz com que, cada vez mais, o cidadão tenha um papel mais ativo e
participativo, em colaboração com os profissionais de saúde, no processo de tomada de
decisão das potenciais opções clínicas a realizar.
A responsabilização dos cidadãos pela adoção de práticas saudáveis, assim como pela
adoção de mecanismos autónomos de promoção e monitorização da sua própria saúde,
através do acesso a informação correta e da utilização de novas tecnologias existentes,
são práticas cada vez mais relevantes para uma melhor integração e consciencialização
dos cidadãos face a práticas benéficas para si.
Os cidadãos são uma peça crucial na estratégia de medicina de precisão, sendo essencial
haver uma total abertura e esclarecimento das diversas atividades e processos associados.
Só assim, com os cidadãos informados sobre os objetivos e benefícios das terapias de
medicina de precisão, será possível promover as práticas associadas.
Envolvimento dos profissionais
Tal como nos cidadãos, é obrigatório garantir a existência de profissionais de saúde com
um elevado nível de conhecimento e compromisso com os diversos procedimentos
referentes à medicina de precisão, assim como a respetiva adoção de boas práticas ao
nível da qualidade e segurança.
Numa altura em que a medicina de precisão está a evoluir, é crucial ter em consideração
as principais necessidades e preocupações existentes de todos os profissionais de saúde
envolvidos neste tipo de práticas.
Só assim será possível garantir que os profissionais estão envolvidos e devidamente
capacitados para promoverem da melhor forma a utilização de métodos de diagnóstico e
tratamento inovadores e para respetivo acompanhamento do cidadão nas diversas fases
de interação.
A educação e formação adequada dos profissionais de saúde tornam-se assim fatores
prioritários no progresso da medicina de precisão. É essencial a criação de programas de
formação e suporte aos profissionais de saúde, com esclarecimentos ao nível clínico e
respetivos benefícios inerentes às práticas de medicina de precisão, como também ao
nível de legislação, ética, segurança e análise da informação/dados disponíveis.
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Infraestrutura tecnológica
A medicina de precisão envolve a realização de práticas inovadoras e avançadas ao nível
tecnológico, sendo necessário recorrer a softwares e equipamentos adequados, de forma
a possibilitar, por exemplo, a análise, correlação e armazenamento de elevados volumes
de dados e respetiva utilização de equipamentos complexos e especializados.
Nesse sentido, é essencial garantir uma infraestrutura tecnológica, com ferramentas e
sistemas adequados, seguros, eficazes e com a capacidade de execução das tarefas
necessárias.
As funções de armazenamento, pesquisa, acesso e partilha de informação entre sistemas
e profissionais de saúde devem ser asseguradas, cumprindo sempre com todos os
requisitos de segurança e proteção dos dados pessoais.
A bioinformática, big data e inteligência artificial desempenham um papel crucial na
interpretação e tratamento da informação existente e na consolidação de informação de
diferentes fontes, com a máxima segurança e integridade dos dados.
O tema da interoperabilidade e integração entre dados e sistemas de diversas
organizações é essencial para que se possa potenciar a utilização de dados. É crucial
promover uma infraestrutura de comunicação, organização e integração da informação
produzida por cada entidade do sistema de saúde. Não ter em consideração esta vertente,
leva a que existam dados disponíveis sem ser possível criar conhecimento através dos
mesmos.
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Práticas
internacionais: Visão
geral

A medicina de precisão é vista a nível global como uma área
cada vez mais relevante na prestação dos cuidados de saúde
Em diversos países, a medicina de precisão é já um foco estratégico presente na agenda
do setor da saúde. Neste capítulo, serão analisadas as principais linhas orientadoras e
iniciativas relevantes que alguns destes países estão a definir e implementar no âmbito da
sua estratégia nacional de medicina de precisão.
Serão também analisadas, a nível macro, as principais iniciativas e objetivos estratégicos
que alguns países não europeus estão a implementar, nomeadamente os Estados Unidos
da América, Brasil, Japão e Singapura.
Posteriormente, e a nível europeu, será apresentada uma visão geral das principais
tendências de medicina de precisão em alguns países, sendo analisado com mais detalhe
os casos de sucesso da Inglaterra e Suécia. O racional de seleção destes dois países é, por
um lado, a Inglaterra devido ao seu Serviço Nacional de Saúde que serve de modelo e
referência para o de Portugal e, por outro, a Suécia pelo volume de população semelhante
ao nosso e pela organização e investimento em tecnologia e infraestrutura.
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A nível mundial, existem diversos grupos de países e organizações focados na
investigação, desenvolvimento e implementação de práticas de medicina de precisão para
benefício dos cidadãos. Entre eles, o International Consortium for Personalised Medicine
(ICPerMed) que reúne membros de diversos países que trabalham em conjunto na pesquisa
e investigação de práticas inovadoras e novas abordagens da medicina personalizada.
De seguida, são apresentados os objetivos estratégicos de quatro países não europeus,
que têm vindo a investir cada vez mais em práticas de medicina de precisão.

Figura 31: Exemplos de países não europeus com foco estratégico na medicina de precisão

► Estados Unidos da América (EUA) 93
Os EUA é um dos países mais avançados ao nível da medicina de precisão. Iniciada no
mandato do Presidente Barack Obama em 2016, a Precision Medicine Initiative é uma das
principais frentes da medicina de precisão no país. Esta iniciativa, que contou com
investimento inicial de $215 milhões, pretende envolver pelo menos 1 milhão de pessoas
espalhadas pelo país, de forma não só recolher a sua informação genética, como também
amostras biológicas e dados pessoais da sua saúde. Do orçamento referido:

• $130M foram investidos no National Institutes of Health (NIH) para desenvolver um
estudo nacional de avaliação de um milhão de pessoas, com o intuito de melhorar a
forma como é vista a saúde e definir as bases para promover a investigação através do
envolvimento das pessoas e a análise e partilha de dados de forma segura;
• $70M para o National Cancer Institute (NCI), no sentido de identificar fatores genómicos
no cancro e aplicar esse conhecimento no desenvolvimento de novas terapêuticas;
• $10M para a Food and Drug Administration ganhar conhecimento neste ramo e
desenvolver bases de dados para apoiar a estrutura regulatória necessária para
promover a medicina de precisão e proteger a saúde pública;
• $5M para o Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC)
para apoiar o desenvolvimento de padrões e requisitos de interoperabilidade que
abordam a privacidade e a segurança de dados entre sistemas.
Os principais objetivos deste investimento passaram essencialmente por criar um grupo de
investigação a nível nacional, promover novos e melhores tratamentos de cancro, garantir
o compromisso com a qualidade e proteção da privacidade, fomentar uma modernização
regulatória e, por fim, implementar parcerias entre o setor público e privado.
93. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiative
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► Brasil
O Brasil, através da colaboração entre 5 centros de investigação e inovação, desenvolveu
a Brazilian Initiative on Precision Medicine (BIPMed). Esta iniciativa pretende construir uma
plataforma agregadora de dados clínicos e genómicos dos 5 centros, para posterior
disponibilização a investigadores e profissionais de saúde de todo o mundo, promovendo a
partilha de conhecimento e experiências.
A plataforma tem por base os princípios e regras de gestão e partilha de informação
definidos pela GA4GH.94
Japão
O Japão está a desenvolver o programa nacional de medicina genómica, supervisionada
pela Japan Agency for Medical Research and Development e com um orçamento inicial de
1,2 mil milhões de dólares, que pretende promover a investigação e criar condições para
aplicar a informação da sequenciação genómica na prática clinica. Para isso estão a ser
implementadas as infraestruturas necessárias, tais como o desenvolvimento de biobancos
e respetivas parcerias com entidades clínicas e centros de investigação e académicos
criando sinergias conjuntas. Outra iniciativa deste programa, está relacionada com a
criação de uma plataforma integrada de base de dados clínicos e genómicos por grupo de
doenças, de forma a agilizar o processo de partilha de informação clínica e genómica para
respetiva investigação e aplicação prática.95
Nos próximos anos está previsto o desenvolvimento de dois centros focados em práticas
de medicina de precisão. São eles o Central Genome Center, focado na coordenação e
garantia da qualidade e infraestrutura necessária para a investigação genómica em larga
escala e, o Medical Genome Center cujo objetivo passa por analisar a aplicabilidade da
investigação para a prática clínica e promover novos meios de diagnóstico e tratamento.11

► Singapura
A medicina de precisão é já uma iniciativa estratégica em Singapura. Com um objetivo
comum de promover benefícios nos cuidados de saúde prestados, o programa nacional de
medicina de precisão definido conta com um Steering Committee, responsável por definir
as orientações estratégicas e os recursos necessários e um Coordination Office, que
coordena e supervisiona as diversas vertentes da estratégia nacional. Fazem também
parte da estrutura um conjunto de grupos de trabalho focados em diversas áreas
relevantes, nomeadamente a nível regulatório e ético, plataformas tecnológicas, utilidade
clínica, envolvimento da população e desenvolvimento industrial e profissional. 96
Entre diversas iniciativas em curso, um exemplo é a SingHealth Duke-NUS Institute of
Precision Medicine (PRISM), focada na investigação de medicina personalizada e posterior
passagem à prática clínica. Esta iniciativa já permitiu a descoberta de mutações genéticas
que causam a fibroadenoma da mama e outras referentes a doenças cardíacas. Foram já
lançados testes genéticos para doenças oculares e doenças cardíacas hereditárias.97
9. Pothier, Kristin Ciriello, “Personalizing Precision Medicine: A Global Voyage from Vision to Reality”, Wiley
94. https://bipmed.org/
95. https://www.amed.go.jp/en/
96. “Opportunities and Precision Medicine in Singapore”, Riku Mäkelä, 2018
97. https://research.singhealth.com.sg/Pages/PRISM-Overview.aspx
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Principais tendências da medicina de precisão: Europa
A Comissão Europeia assume a medicina de precisão como fator estratégico na saúde,
tendo definido a iniciativa 1 Million Genomes que pretende recolher e criar uma base de
dados com mais de um milhão de genomas humanos sequenciados até 2022. Os principais
objetivos passam por promover a investigação clínica, melhorar a prevenção na saúde e
fomentar novos tratamentos personalizados a nível europeu. Esta iniciativa, que conta
com 20 estados membros europeus participantes (à data de fevereiro de 2019), pretende
que os mesmos colaborem entre si de forma a garantir as melhores práticas,
nomeadamente relacionadas com infraestrutura técnica adequada, implicações éticas e
legais e disponibilização dos dados genómicos por todos os países de forma segura e
monitorizada. Assim, será possível alavancar o conhecimento existente, eliminar os silos
de informação, combater a falta de interoperabilidade de sistemas e registos e, por sua
vez, contribuir para um modelo de saúde melhor e mais global.98
De seguida, são analisados, de forma resumida, alguns dos principais países europeus
relativamente aos seus objetivos estratégicos ao nível da medicina de precisão.

Figura 32: Exemplos de países europeus com foco estratégico na medicina de precisão

Os países da Europa do Norte estão muito evoluídos ao nível de práticas de medicina de
precisão, tendo sido criada a Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine.
A Suécia conta já com 76 empresas99 focadas no desenvolvendo de produtos e serviços no
âmbito da medicina de precisão. Uma das mais relevantes, a SciLifeLab (Science for Life
Laboratory) lançou em 2017 a iniciativa Genomic Medicine Sweden que, com cerca de
8M€100 de financiamento inicial obtido por um conjunto de stakeholders (governo,
universidades de medicina, entre outros) pretende promover a capacidade de utilização da
análise e interpretação genómica a nível nacional e, por sua vez, desenvolver novas
práticas clínicas.
A Dinamarca definiu a estratégia nacional para medicina personalizada 2017-2020, onde
são referidas as potencialidades da implementação de medicina de precisão no país. É
estimado que tenham sido investidos cerca de 70M€ em infraestrutura de investigação
nos último anos, nomeadamente em biobancos, equipamento de sequenciação e
supercomputadores com capacidade de analisar elevados volumes de dados genéticos.101
98. https://ec.europa.eu/digital-single-market
99. Precision medicine, The Swedish Industry Guide 2018
100. “National commitment to precision medicine through Genomic Medicine Sweden”, 2018 (SciLifeLab site institucional)
101. Ministry of Health, Personalised medicine for the benefit of patients, National strategy for personalised medicine 2017-2020
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Na Finlândia, a prática de medicina genómica tem vindo a crescer ao longo dos anos,
tendo sido desenhada uma estratégia genómica nacional. Os principais objetivos são
melhorar a prestação de cuidados de saúde através da análise de dados genómicos,
garantir a proteção de toda a informação pessoal e tornar o país num dos centros de
referência mundial de investigação genómica. A visão do país passa por, em 2020, a
análise dos dados genómicas poder ser utilizada de forma regular para efetivamente
beneficiar a saúde dos seus cidadãos.102
A Noruega, na sua estratégia nacional de medicina personalizada para a saúde (20172021), assume também a sua visão estratégica de evoluir e transformar os serviços de
saúde prestados. Um dos principais objetivos passar por focar cada vez mais a prática
médica no cidadão em particular, através da investigação clínica e na necessidade de
garantir uma correta coordenação, infraestrutura e tecnologia existente.103
A Estónia é também um caso de sucesso referente aos avanços ao nível das práticas de
medicina de precisão. O país definiu um programa de medicina personalizada 2016-2020
que pretende o desenvolvimento de medicamentos personalizados, através da
investigação realizada. Para isso, existe desde o ano de 2000, o Estonian Genome Project
que pretende criar um biobanco com dados sobre a saúde e os genes da sua população.
Este projeto contou com 100.000 amostras recolhidas em 2018, estando previstas
recolher cerca de +50.000 em 2019, com um investimento previsto para este ano de
€2.3M. Entre 2019 e 2022, um dos principais objetivos passa por integrar dados
genéticos na prática clínica. A Estónia tem um dos maiores biobancos da Europa, sendo
que existe o Human Genes Research Act para regular o funcionamento do banco de dados
genéticos e o Personal Data Protection Act para proteger a privacidade e segurança da
utilização de dados pessoais.104
Os países do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) estão
ativamente a investir e implementar iniciativas focadas na medicina de precisão.
A Inglaterra está a realizar o seu caminho na medicina de precisão, não só através do
investimento em novos métodos de diagnóstico e tratamento, como em infraestrutura
física, tecnológica, formação profissional e definição de regras. Um dos principais projetos
em curso tem como objetivo sequenciar 100.000 genomas humanos, no entanto, estão
também a ser implementadas diversos tipos de outras iniciativas, como é o caso das
terapias celulares CAR T.105
A Escócia, no seu mais recente documento de estratégia nacional de inovação de medicina
de precisão, assume esta temática como foco estratégico do seu Governo. A intenção de
se tornar um centro internacional de referência, conta com o apoio essencial da indústria
(na área da tecnologia e desenvolvimento de novos produtos e serviços), assim como de
áreas académicas e centros de excelência para investigação e desenvolvimento de novos
tratamentos inovadores.106

102. Ministry of Social Affairs and Health, Improving health through the use of genomic data, Finland´s Genome Strategy, 2015
103. Summary of The Norwegian Strategy for Personalised Medicine in Healthcare, 2017-2021
104. Republic of Estonia, Ministry of Social Affairs
105. Genomics England, “The 100,000 Genomes Project Protocol”, 2017
106. Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Precision Medicine Innovation in Scotland: Accelerating Productivity Growth
for Scotland and the UK, 2019
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O País de Gales definiu também a sua estratégia nacional de medicina de precisão, estando
previsto investir cerca de 8M€ para investigação e desenvolvimento de novos tratamentos
e para uma melhor compreensão do DNA humano.107
A Irlanda do Norte conta com um centro de excelência em medicina de precisão, sendo
este um dos cinco centros regionais de excelência do Reino Unido para a prática de
medicina de precisão. Apresenta também condições favoráveis tais como uma forte
infraestrutura de investigação (diversos centros especializados), um sistema único de
registo eletrónico dos doentes, um biobanco e um centro genómico (em parceria com o
centro de Inglaterra).108
Alemanha e França são outros dois países europeus com um elevado foco estratégico
na área da medicina de precisão.
A Alemanha está focada em transformar os serviços de saúde prestados de forma a
promover a qualidade e a inovação no setor. O Berlin Institute of Health (BIH) pretende
fomentar a investigação translacional e investir na implementação de terapias avançadas
de tratamento personalizado. O desenvolvimento de ferramentas preditivas são também
um objetivo estratégico que pretende suportar a prática clínica e melhorar, por sua vez, a
qualidade de vida dos cidadãos. As principais áreas de atuação incidem essencialmente na
substituição ou regeneração de tecidos, análise genética para o tratamento de doenças
raras provenientes de alterações de genes e imunoterapia personalizada para tratar
tumores, com base em terapia celular. Esta visão inovadora só será possível com o
trabalho conjunto entre as vertentes científica, tecnológica e investigação. 109
O Governo francês, à semelhança dos países já referidos, está a realizar investimentos em
novas práticas de medicina de precisão, com especial foco numa fase inicial no cancro e
doenças raras. Uma das principais iniciativas implementadas a nível nacional foi o plano de
medicina genómica, procurando tornar a prática genómica mais eficaz e comum nos
serviços de saúde prestados. Até 2025, a França tem como objetivos estratégicos tornarse num dos maiores países a nível mundial no campo da medicina genómica, tornar os
novos métodos de diagnóstico e tratamento resultantes acessíveis para todos os cidadãos
com essa necessidade e aumentar a capacidade e abrangência de sequenciação genómica
para além da oncologia e doenças raras. 110
Para a criação de valor e benefícios para a sociedade, são exigidas, a todos países,
modificações na forma de atuar e monitorização da atividade clínica. Os principais
exemplos disso são a necessidade de parcerias entre os setores (saúde, académico,
investigação e indústria), assim como o investimento em equipamentos e tecnologia e
respetivo desenvolvimento e formação dos profissionais. A garantia do acesso a práticas
inovadoras e a salvaguarda da privacidade dos dados pessoais são outros dos principais
desafios que devem ser ultrapassados. Os países europeus têm assim de ter um papel
ativo no incentivo e promoção de práticas de medicina de precisão, devendo, em conjunto,
procurar implementar novas soluções e, por sua vez, promover melhores resultados, mais
eficientes e eficazes.
107. Welsh Government, press release ““Better understanding the diseases of today will help us develop the personalised treatments of
tomorrow” – Vaughan Gething”, 2017
108. https://secure.investni.com/static/library/invest-ni/documents/precision-medicine-in-northern-ireland.pdf
109. Berlin Institute Of Health “Personalized Medicine, Advanced Therapies, Maintaining Health and Quality of Life, Creating Value: BIH
Strategy 2026”
110. Aviesan “Genomic Medicine 2015”
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Práticas
internacionais:
Inglaterra

A Inglaterra é um dos países europeus mais avançados ao
nível da implementação de práticas de medicina de precisão
O sistema de saúde do Reino Unido é maioritariamente financiado por impostos, tendo
como principal objetivo tornar os cuidados de saúde acessíveis a todos os seus cidadãos,
independentemente da sua capacidade financeira. A opção de aquisição de seguro
privado, só ocorre, por norma, para financiar serviços não disponibilizados pelo Serviço
Nacional de Saúde (NHS).
O NHS de Inglaterra é independente dos restantes países do Reino Unido, sendo que o
Secretary of State for Health tem controlo financeiro global e supervisão de todo o
serviço. O Departamento de Saúde é o órgão do governo responsável por definir políticas
para o sistema de saúde e assistência social no país. Inglaterra conta também com um
órgão público, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), que tem como
principal papel definir boas práticas e standards de qualidade, assim como fornecer
orientações relacionados com prática clínica, utilização dos medicamentos novos e
existentes, tratamentos realizados e procedimentos a cumprir. 111
111. European Observatory on Health Systems and Policies
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Após um breve enquadramento de dados demográficos de Inglaterra, é apresentado o
estado atual da prática de medicina de precisão do país com a descrição de algumas das
principais iniciativas em curso e respetivas dimensões associadas.

Inglaterra
55.6
milhões de pessoas112

18%
% população ≥ 65 anos112

81 anos
Esperança média de vida112
Figura 33: Dados demográficos de Inglaterra (valores aproximados).

Atualmente, a Inglaterra é um dos países europeus mais evoluído ao nível das novas
abordagens e iniciativas de medicina de precisão, em particular ao nível da sequenciação
genómica.113
Sendo um país com um elevado foco na medicina de precisão, tem também como objetivo
estratégico estabelecer o seu serviço de saúde como um dos principais centros de
inovação em serviços digitais, investigação translacional e prestação de cuidados
eficientes e com qualidade. 114
Nesse sentido, existe o desafio de garantir que o NHS está capacitado para implementar e
monitorizar de forma correta as novas abordagens emergentes de medicina de precisão,
de forma a beneficiar e disponibilizar o tratamento mais benéfico e adequado para os seus
cidadãos. Diversas entidades de diferentes setores estão a trabalhar em parceria para o
desenvolvimento de uma agenda de medicina de precisão.115
O sistema de saúde em Inglaterra engloba já um conjunto de diversas entidades
estabelecidas e focadas na melhoria e promoção da temática da medicina de precisão,
entre elas o NHS Improvement, Health Education England, Public Health England, NHS
Digital e a Genomics England.
Ao longo deste capítulo, vamos abordar o âmbito de duas iniciativas relevantes no seio da
medicina de precisão, que têm vindo a ganhar cada vez mais importância em Inglaterra (o
projeto dos 100.000 genomas e os tratamentos inovadores de células CAR-T) e,
posteriormente, analisar a sua implementação considerando as diversas dimensões
previamente identificadas.
112. Public Health England “Health profile for England: 2018”
113. The benefits of personalised medicine to patients, society and healthcare system”, 2018
114. https://www.england.nhs.uk
115. Genomics and personalised medicine - how partnership with the UK can transform healthcare”, 2016
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Em Inglaterra, desde 2012 que o programa de sequenciação genómica integra o plano
estratégico do setor de Life Sciences a nível nacional.
Um dos principais projetos estratégicos nesse âmbito é o sequenciação de 100.000
genomas humanos, sendo este um projeto inovador que pretende revolucionar a forma
como os cuidados de saúde são atualmente prestados, procurando melhorar o serviço
disponibilizado aos seus cidadãos.
O projeto tem como principal objetivo recolher, sequenciar e descodificar 100.000
genomas de cidadãos com doenças raras, infeciosas ou cancros, para posterior análise e
investigação clínica.116
A iniciativa pretende investigar e analisar a informação genética dos cidadãos, de forma a
perceber variações, padrões e insights que permitam entender melhor a doença,
identificar as principais causas e qual o tipo de tratamento mais adequado, em função das
condições de cada pessoa. Esta iniciativa permite ainda o desenvolvimento de novas
terapêuticas personalizadas e respetiva melhoria da qualidade de vida das gerações
futuras.
Um dos principais objetivos é que a sequenciação genética se torne uma prática clínica
comum em Inglaterra, sendo necessário garantir todos os recursos técnicos, humanos e
logísticos necessários e relevantes para tal.
Adicionalmente, esta iniciativa tem como objetivos:
• Desenvolver centros específicos de práticas avançadas de medicina genómica no seio
do NHS;
• Promover a investigação para melhorar os procedimentos clínicos existentes e
desenvolver novos métodos de diagnóstico e tratamento personalizados;
• Estimular a indústria de Health and Life Sciences e promover a importância da
medicina genómica;
• Melhorar o serviço prestado aos cidadãos e promover benefícios para gerações
futuras.
Foi então estabelecida, pelo Department of Health and Social Care de Inglaterra, a
empresa Genomics England que é responsável por levar a cabo o projeto e garantir a
correta execução de um conjunto de tarefas associadas a análise genética, investigação
laboratorial, patologia molecular entre outras práticas relacionadas com medicina de
precisão.
O Board da Genomics England, composto por um conjunto de perfis relevantes de diversas
áreas do setor da saúde, tem como responsabilidade a definição da estratégia e objetivos a
atingir (ao nível da iniciativa em causa) e respetiva garantia da existência de todas as
condições necessárias para a sua implementação.

116. Genomics England, “The 100,000 Genomes Project Protocol”, 2017
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No âmbito desta iniciativa, foi criada, pelo país fora, a rede de Centros de Medicina
Genómica do NHS (11 centros estabelecidos em 2014, tendo chegado aos 13 em 2015),
com equipas clínicas especializadas e equipadas com os serviços e materiais necessários.
18

Cada um dos Centros de Medicina Genómica abrange um conjunto populacional entre 3 a
5 milhões de pessoas, 117, de forma a permitir:
• Comunicar e promover o diálogo sobre medicina de precisão e, por sua vez, envolver
não só os profissionais de saúde, como também obter consentimentos dos cidadãos e
familiares para participarem na iniciativa;
• Implementar novos processos de recolha e análise de amostras, promovendo
melhorias na capacidade de interpretação da sequência do genoma;
• Criar e formar equipas multidisciplinares e especializadas em práticas de medicina
genómica;
• Realizar parcerias entre o NHS e diversas entidades locais, ao nível clínico,
investigação, académico e tecnológico, para suporte na investigação e análise de
informação e tomada de decisões (por exemplo, parceria com a Academic Health
Science Networks, que são um conjunto de organizações do NHS que têm o objetivo de
melhorar os resultados clínicos para os cidadãos e promover benefícios económicos
para o país, através da adoção de práticas inovadoras).
A sequenciação do genoma envolve analisar de uma forma mais completa o DNA de uma
pessoa, em vez de olhar para genes ou grupos de genes específicos, disponibilizando um
conjunto de informação mais detalhada e completa que permite servir de suporte às
atividades de diagnóstico.

A análise desta informação pode ser complementada com outros dados (como por
exemplo, histórico clínico e estilo de vida), promovendo análises específicas em função de
cada cidadão, adaptando e personalizando cada vez mais e melhor o diagnóstico e
tratamento realizados.
Desta forma, o NHS torna-se assim um dos primeiros a promover mecanismos avançados e
integrados no processo de recolha e utilização da sequenciação completa do genoma
humano à escala nacional, de forma a promover e melhorar os mecanismos de diagnóstico
e tratamento dos seus cidadãos.
“We are leading the world in genomics and this is a major milestone in our mission to
provide truly personalised care to help patients live longer, healthier and happier lives,”
“I’m incredibly excited about the potential of this type of technology to unlock the next
generation of treatments, diagnose diseases earlier and enable patients to take greater
control of their own health.”
Matt Hancock, UK Health Secretary
(NewScientist, “UK DNA project hits major milestone with 100,000 genomes sequenced”, Dezembro 2018)
117. Genomics England, “The journey to 100,000 genomes”, 2018
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De seguida, é apresentado um esquema resumo das principais etapas associadas ao
processo de sequenciação do genoma humano:

Cidadãos com
doenças raras,
infeciosas ou
cancro e com
consentimento
dado

Centro
hospitalar

Recolha de DNA
e transporte
para centro de
sequenciação

Hospital fornece dados
clínicos através de uma
rede segura do NHS

Envio de relatório
completo para Hospital

Centro de
sequenciação
onde o ADN é
sequenciado e
preparado para
análise

Genomics
England
Utilização de software
especializado para realizar a
análise completa de toda a
informação, incorporando
três tipos de dados
(genómicos, pessoais e
histórico clínico)

Figura 34: Processo de sequenciação do genoma humano no âmbito do projeto 100.000 genomas (fonte: site
institucional da Genomics England)

As principais atividades do processo envolvem, de uma forma geral, a extração de DNA
das amostras de cada pessoa e respetiva identificação e embalamento para posterior
transporte para os centros especializados de sequenciação. Depois de analisado, os dados
resultantes são enviados para a Genomics England que, complementando com informação
adicional de cada pessoa disponibilizada pelos hospitais (como por exemplo, o histórico
clínico e estilo de vida), analisa toda a informação disponível e envia um relatório de volta
para o Hospital de forma a apoiar o conhecimento sobre cada caso e respetiva tomada de
decisão médica.
Como este tipo de projetos, o NHS pretende, não só reduzir o número de diagnósticos e
tratamentos realizados de forma incorreta, como também promover a melhoria dos
outcomes clínicos e, consequentemente, a qualidade e eficácia dos serviços de saúde
prestados.
A implementação de projetos como este, pretende também estimular a indústria e o
investimento na melhoria dos cuidados de saúde, essencialmente ao nível do
desenvolvimento de novos métodos de análise, dispositivos, tipos de diagnósticos e novos
medicamentos.
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Outra iniciativa de medicina de precisão que tem vindo a ganhar relevância e pretende
revolucionar a medicina em Inglaterra é o tratamento com células CAR-T, que disponibiliza
uma resposta inovadora e personalizada a doentes com cancro.
Este tipo de tratamento de medicina de precisão envolve um elevado investimento
financeiro, assim como um alto nível de formação dos profissionais e acesso a
infraestrutura específica nos hospitais (o que faz aumentar o preço da terapia).
É importante conseguir identificar antecipadamente quais os cidadãos que mais
beneficiarão com o tratamento de CAR-T, permitindo assim evitar tratamentos
desadequados para a pessoa e com custos extra para o NHS.

“CAR-T therapy is a true game changer, and NHS cancer patients are now going to be
amongst the first in the world to benefit. Today’s approval is proof-positive that, in our
70th year, the NHS is leading from the front on innovative new treatments. This
constructive fast-track negotiation also shows how responsible and flexible life sciences
companies can succeed – in partnership with the NHS – to make revolutionary treatments
available to patients.”
Simon Stevens, chief executive of NHS England
(British Society for Heamatology, “CAR-T backed for NHS”, 2018)

118. The Institute of Cancer Research, “The future of CAR T cell immunotherapy in the UK”, 2018
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Embora, como foi referido anteriormente, este tipo de tratamento se trate de uma terapia
inovadora e benéfica para alguns perfis de pessoas, atualmente, existem ainda poucos
medicamentos aprovados para utilização.
Em 2018, foram aprovados no Reino Unido dois tratamentos – axicabtagene ciloleucel
(Yescarta) e o tisagenlecleucel (Kymriah) – provando que o NHS está a investir com
sucesso em novos tratamentos contra o cancro, cada vez mais personalizados.119 O
crescente número de casos de cancro, demonstra por sua vez a necessidade de promover
tratamentos mais eficazes.
O acordo do NHS com empresas farmacêuticas para fazer uma terapia revolucionária do
cancro, representa um grande benefício para os cidadãos. Nesta fase, este tipo de
tratamento está a ser administrado a crianças e jovens com leucemia e a adultos com
linfoma.
O NHS selecionou os hospitais onde os seus profissionais têm maior experiência em
procedimentos semelhantes, como transplantes de células ou medula óssea, para serem
os primeiros a oferecer este tipo de tratamento. Estes hospitais garantem também
infraestrutura e capacidade necessária para dar a resposta aos cidadãos (como por
exemplo, a monitorização efeitos secundários).
Um dos desafios atuais deste tipo de tratamento, passa por apenas ser produzido num
conjunto restrito de locais, acrescendo complexidade logística e um período adicional de
espera desde a recolha da amostra do doente, até à realização do tratamento. Os doentes
elegíveis para esta terapia encontram-se por norma num estado de saúde frágil,
implicando a gestão atenta da sua doença durante este período. Contudo, é expectável
que se aumente o número de centros de produção a nível global, abrangendo também a
Europa, reduzindo potencialmente o tempo até à entrega do tratamento.
O NHS é um dos primeiros serviços de saúde a ter acesso a este tipo de tecnologia
altamente complexa, promovendo assim a disponibilização de tratamentos
revolucionários, inovadores e personalizados. A Inglaterra pretende assim revolucionar a
prestação de cuidados de saúde, sendo a medicina de precisão um foco estratégico e
inovador nesse sentido. O NHS apresenta restrições de budget e uma necessidade de
controlo orçamental cada vez maior, havendo uma elevada preocupação e foco com a
eficiência, qualidade e melhoria dos resultados. Neste sentido, a medicina de precisão
aparece estrategicamente alinhada com a visão futura do NHS.
As iniciativas apresentadas, para além dos benefícios já referidos, pretendem tornar os
procedimentos de medicina de precisão cada vez mais uma prática normal e usual em todo
o país, assim como criar um repositório seguro para promover investigação e
desenvolvimento de novos tratamentos.
Uma componente essencial neste processo é o envolvimento de diversos stakeholders
relevantes na temática. Só assim será possível implementar uma estratégia de medicina de
precisão de forma eficiente e sustentada.
119. https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2018/10/05/cutting-edge-car-t-cell-immunotherapy-approved-in-england-but-is-the-nhsready/
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A estratégia inglesa para a medicina de precisão assenta em quatro princípios:120
• Melhorar a capacidade preditiva e preventiva da doença;
• Realizar diagnósticos mais precisos;
• Realizar tratamentos mais personalizados e direcionados;
• Fomentar um modelo mais colaborativo e focado nos cidadãos.
O NHS tem uma visão clara para o futuro da saúde e da medicina de precisão, sendo esta
área um pilar estratégico na saúde em Inglaterra.121 Os desafios passam essencialmente
por promover as vantagens e benefícios associados, adaptar as regras, protocolos e
guidelines existentes na atividade médica atual (de forma a, por exemplo, tornar comum a
realização de testes genéticos), garantir os meios físicos, humanos, logísticos e
tecnológicos necessários para a implementação das novas práticas clínicas e, por fim,
garantir o financiamento e equidade no acesso aos novos métodos de diagnósticos e
tratamento.
2015
• Lógica de one size fits all
• Pouca integração de
informação clínica
• Acesso limitado a tecnologia
e informação genética

2020

2025

• Promover as condições
necessária para a realização
de práticas de medicina de
precisão

• Diagnósticos e terapias
personalizadas, otimizadas e
mais eficazes, com melhores
resultados clínicos

• Maior entendimento das
causas e adequação dos
tratamentos

• Serviços clínicos integrados,
sendo rotina a realização de
análise genómica e
realização de testes
genéticos

• Tecnologia de integração e
análise de informação
• Ligação entre a prática
clínica e outros setores
relevantes na melhoria do
serviço prestado

• Profissionais formados e
especializados em práticas
de medicina de precisão

De seguida, são analisadas as diversas dimensões aplicadas à prática de medicina de
precisão em Inglaterra.
À implementação da estratégia de medicina de precisão do NHS, estão associados
procedimentos de recolha, armazenamento, análise e partilha de diversos dados pessoais
de cada cidadão, o que envolve a implementação de regras restritas de ética, segurança e
proteção de dados.
Apenas será possível obter a confiança, segurança e posterior consentimento dos
cidadãos relativamente às práticas de medicina de precisão, através de uma garantia de
proteção dessa informação segundo as melhores práticas.
Para isso é necessário que todos os stakeholders envolvidos cumpram o Data Protection
Act 2018, que corresponde à lei nacional de proteção de dados do Reino Unido que
complementa as leis europeias de regulamentação e proteção dos dados (RGPD),
garantindo assim que são cumpridos de forma correta todos os requisitos legais de acesso,
análise e partilha de informação pessoal.
120. Biochemical Society “A strategy for personalized medicine in the UK”, 2016
121. NHS England. “Integrating genomics into mainstream care: the new NHS Genomic Medicine Service”, 2018
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O NHS definiu um conjunto de requisitos e critérios de proteção de dados a cumprir, de
forma a garantir a correta utilização dos dados:
• Assegurar um modelo de governo, com uma estrutura adequada e perfis responsáveis
por garantir o correto funcionamento e respetiva proteção dos dados (perfis como
Data Protection Officer, Senior Information Risk Owner, Caldicott Guardian, entre
outros). O NHS Digital publicou em 2018 um documento (“Data Security and
Protection Toolkit”) com a identificação e descrição das funções dos perfis
necessários;

• Dar formação a todos os profissionais sobre regras e boas práticas, assim como
estabelecer orientações claras e objetivas de supervisão, reporte e garantia da
conformidade de proteção de dados, da sua manutenção e atualização contínua;
• Garantir que a organização cumpre com suas obrigações de transparência e
processamento de dados pessoais dos cidadãos, mantendo também um registo
histórico de todas as atividades realizadas.
No Reino Unido, e em particular no funcionamento dos biobancos, existe o decreto Human
Tissue Act 2004, que inclui legislação para regular os processos de armazenamento e
utilização de corpos, órgãos e tecidos humanos. A obtenção de consentimento informado
assinado por parte dos cidadãos apresenta desafios práticos e requer uma consideração
ética relevante.
Para a iniciativa dos 100.000 genomas foi, por exemplo, criado um documento de
consentimento, com base em feedback de pessoas e com o apoio do Ethics Advisory
Committee (entidade independente responsável por identificar, analisar e dar resposta a
questões éticas do projeto, assim como definir orientações formais, promover a reflexão
sobre a temática e fornecer recomendações conforme solicitado).
Após a Genomics England definir critérios de inclusão e exclusão das amostras a recolher,
os médicos identificam potenciais perfis e questionam o interesse em participar na recolha
e análise de informação genómica. Se a resposta for positiva, o médico é responsável por
esclarecer a pessoa em todas as questões relevantes. Caso o interesse em participar se
mantenha, a pessoa assina o consentimento, seguindo-se o processo de recolha da
amostra e respetiva informação clínica adicional do participante.
A amostra é sequenciada e a informação é preparada para posteriormente análise e
tratamento. Por fim, os resultados da interpretação da informação são partilhados com os
médicos de forma a apoiar o processo de tomada de decisão clínica. O acesso à
informação por parte dos profissionais de saúde é restrito, estando disponível aos que
acompanham e tratam a pessoa. Os investigadores têm de justificar qualquer pedido de
informação com a razão e objetivos pretendidos, de forma a terem acesso aos dados (que
são disponibilizados com informação do cidadão omitida).
Os investigadores apenas acedem à informação com um log in seguro e específico, não
podendo fazer ações de download ou cópia de dados. A informação fica no data center
interno da Genomics England, que monitoriza e controla todas as atividades realizadas.
Empresas como o NHS Digital, que fornece serviços para o NHS relacionados com
processos de análise, partilha e gestão de informação clínica, atuam também como
auditoras, garantindo a conformidade na utilização e partilha da informação pelo NHS.
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A investigação, desenvolvimento e posterior incorporação na prática clínica de
diagnósticos e tratamentos inovadores representa um custo elevado. Um dos principais
desafios passa pela garantia de financiamento e respetivo acesso aos mesmos por parte
dos cidadãos.
O controlo orçamental e a falta de garantia de financiamento pode levar à redução do
investimento das empresas farmacêuticas em medicamentos personalizados.
O NHS e o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), organização
independente que decide que medicamentos e tratamentos estão disponíveis no NHS,
trabalham em parceria com empresas farmacêuticas para abordar a incerteza sobre a
eficácia de novos tratamentos contra o cancro. Isso geralmente envolve a recolha de
dados adicionais, que ajudam o NICE a decidir se um novo tratamento deve ser
financiado.123
Para alguns novos tratamentos focados no cancro, o NHS promove uma fonte de
financiamento específico, através de fundos próprios, como por exemplo o Cancer Drugs
Fund. Este fundo, estabelecido em 2011 e reformulado em 2016, pretende agilizar o
processo de decisão, em conjunto com o NICE, de quais os medicamentos oncológicos que
devem estar disponíveis e, por sua vez, promover o acesso mais rápido a novos
tratamentos por parte dos cidadãos. O seu orçamento é um valor acordado anualmente
pelo Board do NHS, sendo que em 2016/2017 o orçamento definido foi de £340M.122
Relativamente à iniciativa dos 100.000 genomas focada em investigar doenças raras e
cancros, o projeto contou com um investimento inicial do governo superior a £300
milhões, tendo sido posteriormente complementado com novos investimentos, tanto de
players do setor público como privados.117
Qualquer uma das práticas de medicina de precisão, está associada a novos mecanismos e
equipamentos técnicos assim como uma elevada formação e conhecimento específico
sobre a temática por parte dos profissionais.
A implementação destas novas práticas exige:
• Capacitar os hospitais atuais com os equipamentos e materiais necessários para
prestarem os serviços e tratamentos inovadores;
• Construir centros de recolha de amostras (estrategicamente localizados a nível
geográfico, de forma a abranger o maior número pessoas e estilos de vida);
• Desenvolver centros especializados em sequenciação genética, com a tecnologia,
equipamentos e infraestrutura necessária;
• Criar centros de armazenamento e repositório de amostras e recolha de diferentes
tipos de informação das pessoas para posterior análise da mesma (biobancos).

117. Genomics England, “The journey to 100,000 genomes”, 2018
122. NHS England, “Appraisal and Funding of Cancer Drugs from July 2016 (including the new Cancer Drugs Fund)”
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O UK Biobank é um centro de referência a nível mundial na análise de dados e na
correlação entre a genética e os diferentes ambientes e estilos de vida dos cidadãos.
Segue as normas e Standards da ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestão da Qualidade), ISO
27001:2013 (Gestão da Segurança da Informação) e ISO/IEC 17025:2005 (sistema de
gestão em laboratórios). A nível ético, a entidade responsável faz parte do já referido
Ethics Advisory Committee.
O NHS está a tomar diversas medidas de forma promover a investigação e o
desenvolvimento de novas abordagens, entre elas, o investimento de £14M num centro
global de investigação e excelência em bioterapêutica em Londres, com o apoio da
University College London, do Francis Crick Institute, da Queen Mary University of London
e do King's College London.
Foi também realizado um investimento de £30M (em parceria com Espanha e Itália) para
projetos que promovam o desenvolvimento de tecnologias no âmbito do tratamento CART, com o objetivo de diminuir o seu preço e melhorar a taxa de sucesso.123
De forma a preparar o futuro (considerando que as práticas de medicina de precisão serão
cada vez mais importantes) é essencial garantir que questões como a formação de
profissionais e a aquisição de materiais e infraestrutura necessária sejam obtidos o mais
cedo possível.
A formação e capacitação dos profissionais é um ponto chave para o desenvolvimento
destas iniciativas, nomeadamente ao nível do esclarecimento e acompanhamento do
cidadão, passando pela execução das novas práticas, assim como análise e interpretação
da informação disponibilizada.
Uma das iniciativas passa pela incorporação destes temas nos cursos universitários
(através de parcerias com faculdades), assim como formações complementares. É
essencial garantir também a formação de profissionais especializados em bioinformática e
análise genética.
O NHS tem a maior preocupação com os aspetos de segurança do doente, competência e
formação das equipas de trabalho, assim como com a qualidade das instalações e
equipamentos, de forma a mitigar ao máximo os riscos associados e garantir as melhores
condições de realização de tratamentos altamente complexos.
Um exemplo disso, é o trabalho conjunto que o NHS tem vindo a realizar com a JACIE
(Joint Accreditation Committee ISCT-Europe and EBMT), no sentido de garantir que os
centros de tratamento de CAR-T cumpram os standards e requisitos da sua acreditação. O
principal objetivo das normas da JACIE é promover elevados níveis de segurança e
qualidade em práticas médicas e laboratoriais relacionadas com terapia celular.124

123. The Guardian, “The NHS is revolutionising cancer treatment. Let’s back its mission”, 2018
124. The European Society for Blood and Marrow Transplantation, JACIE Accreditation
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Outro desafio essencial para promover as práticas de medicina de precisão, passa pela
capacidade de envolver os cidadãos no processo.
É obrigatório comunicar com a sociedade de forma a informar e esclarecer os cidadãos
sobre as vantagens e benefícios associados às iniciativas de medicina de precisão. Os
centros criados ao longo do país têm, entre outros, esse papel.
A criação de eventos públicos (como por exemplo, Genomics Conversations) são essenciais
para apresentar e debater temas relevantes com os cidadãos e empresas, de forma a
perceber as principais preocupações e desconfianças associadas.
Outra medida realizada passa pela disponibilização de testemunhos e partilha de
experiências, levando a uma maior consciencialização por parte da sociedade.
Temas como o consentimento, a segurança e privacidade da informação, como funcionam
os novos diagnósticos e tratamentos e mesmo os potenciais benefícios clínicos para a
população e próximas gerações são temas crucias a difundir por todos os cidadãos.125, 126
“…we will implement a public communication and engagement plan which addresses the
aspirations and concerns of the public. We will begin a dialogue with patients and
partners to establish the correct approach within the NHS to capitalise on the creation of
a health care system able to generate and use large amounts of genetic data to improve
the health of patients.”
The Genomics Conversation – An Overview (Novembro 2016)

Já no âmbito dos profissionais médicos, o desafio passa por atrair e envolver os
profissionais em temáticas específicas e especializadas de sequenciação genética e de
medicina de precisão.
Alguns fatores relacionados com a falta de conhecimento específico sobre as temáticas ou
o facto da infraestrutura física e tecnológica ainda não estar totalmente definida, leva a
que os profissionais questionem se existem condições, competências e equipamento
necessário para atuar neste campo.
É importante promover a criação de um programa para formar profissionais de saúde, não
só na realização das atividades necessárias, como também na utilização da informação
genómica. O Genomics Education Programme promove um conjunto de cursos formações
profissionais de saúde.
No âmbito das terapias com células CAR-T, foram realizadas formações específicas,
juntamente com 200 enfermeiros e outros profissionais de saúde, para analisar os
principais temas e questões associadas, assim como promover as principais práticas
associadas e respetivo acompanhamento do cidadão.127
125. https://www.genomicsengland.co.uk/about-genomics-england/how-we-work/patient-and-public-involvement/
126. https://www.genomicsengland.co.uk/about-genomics-england/participant-stories/
127. The European Society for Blood and Marrow Transplantation institutional site, “Emerging Therapies - Let’s focus on CAR T cell therapy:
The first CAR-T education day for nurses”, 2018
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O NHS está a investir em tecnologia e sistemas cruciais para promover diversas atividades
associadas aos métodos de medicina de precisão. A sequenciação dos dados genéticos dos
cidadãos produz rapidamente terabytes de dados que precisam ser armazenados e
analisados. Inglaterra tem vindo a realizar um esforço nacional para desenvolver sistemas
com essa capacidade de resposta.128 Adicionalmente, têm vindo a ser promovidos o
desenvolvimento e garantia de sistemas e infraestrutura segura, com capacidade de
processamento e armazenamento suficientes, com base na ISO 27001 - Sistema de
Gestão de Segurança da Informação.116

A Illumina, empresa tecnológica americana que desenvolve, fabrica e comercializa
sistemas para análise de variações genéticas e função biológica, é um parceiro do NHS no
desenvolvimento e implementação tecnológica de sequenciação genética. A empresa
apresenta produtos e serviços nas áreas de sequenciação, genotipagem e expressão
génica e proteómica.
No caso de Inglaterra, a informação proveniente dos hospitais e dos centros de
sequenciação, referentes essencialmente ao estado atual de saúde da pessoa e respetivos
histórico clínico, estilo de vida e sequenciação genética é corretamente identificada e
armazenada num data center adequado (Figura 35).
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Figura 35: Esquema ilustrativo da arquitetura informática da Genomics England (fonte: The 100,000 Genomes
Project Protocol, 2017)

De forma a promover a confidencialidade e proteção da informação dos cidadãos, o acesso
aos dados apenas será disponibilizado para fins específicos e previamente aprovados,
sendo que a informação nunca sai da rede interna, sendo controlado todo o tipo de
atividades referentes aos dados.
A estratégia nacional para o projeto dos 100.000 genomas em Inglaterra prevê também o
desenvolvimento de uma política que inclui todas as regras e definições do modelo de
governo, processo, ferramentas, modelo de acesso a dados, garantia da integridade da
informação, proteção e segurança dos dados (backup, firewalls, proteção antivírus) e
procedimentos de auditoria e verificação.116
116. Genomics England, “The 100,000 Genomes Project Protocol”, 2017
128. “Genomics and personalised medicine - how partnership with the UK can transform healthcare”, 2016
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Práticas
internacionais:
Suécia

A Suécia é um país europeu que assume já a medicina de
precisão como vertente estratégica no seu sistema da saúde
O sistema nacional de saúde da Suécia, maioritariamente financiado pelos impostos da sua
população, pretende garantir um acesso universal à saúde de forma justa e equitativa,
com principais focos na qualidade e eficiência.129
O sistema de saúde está dividido em três níveis, sendo eles o nível nacional, regional e
local. A nível nacional, o Ministry of Health and Social Affairs é responsável pela gestão e
políticas associadas aos cuidados de saúde prestados. A nível regional, o país está dividido
em 20 regiões que são responsáveis pelo financiamento e prestação de serviços de saúde
aos seus cidadãos. Já a nível local, existem 290 municípios responsáveis pelo atendimento
e prestação de cuidados a idosos e deficientes.130
A maioria dos Hospitais são públicos, notando-se um crescimento do número de unidades
de cuidados de saúde primários privadas.131
129. https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/
130. International Health Care System Profiles
131. OECD – State of health in the EU Country health profile 2017
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Neste capítulo, após a apresentação de um breve conjunto de dados demográficos, que se
revelam semelhantes à realidade Portuguesa, são descritos alguns exemplos de iniciativas
de medicina de precisão em curso no país, com foco na melhoria do serviço prestado.

Suécia
10,2
milhões de pessoas132

19,6% (em 2015)
% população > 65 anos132

82,2 anos (em 2015)
Esperança média de vida132
Figura 36: Dados demográficos da Suécia (valores aproximados).

A visão estratégica da Suécia referente ao setor de Life Sciences é de liderar a prática a
nível internacional e dar resposta aos desafios mais atuais ao nível da saúde,
nomeadamente o envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas. O
setor, com cerca de 42.000 profissionais, é responsável por exportar cerca de 9 mil
milhões de euros anualmente.133
A Suécia é um dos países associados à Nordic Society of Human Genetics and Precision
Medicine, que tem um papel fundamental na investigação genética e desenvolvimento de
novos métodos de medicina de precisão.
A medicina de precisão, juntamente com a foco na utilização de cada vez mais de dados de
saúde digitais e aposta na investigação, conhecimento e inovação, são alguns dos
principais focos estratégicos do setor de Life Sciences do país.
Para isso, a Suécia tem realizado um forte investimento em investigação e infraestrutura o
que tem atraído muitas empresas a instalarem-se no país e desenvolverem novas práticas
de medicina de precisão. O facto de estar bastante avançada a nível tecnológico, com
destaque para ferramentas avançadas de big data, machine learning e inteligência
artificial, é outro fator que prova que a estratégia de medicina de precisão está cada vez
mais orientada para a tecnologia, utilizando a análise de dados para o desenvolvimento e
melhoria do serviço de saúde prestado aos cidadãos. O documento do Governo da Suécia
referente à estratégia nacional de Life Sciences refere ainda que há um certa incerteza de
como o regulamento europeu de proteção de dados será aplicado na Suécia, havendo a
necessidade de colaboração entre as autoridades reguladoras e outras entidades
relevantes para definição das regras necessárias de proteção dos dados.133
132. Dados: OECD – State of health in the EU (Sweden) Country health profile 2017
133. Government Office of Sweden, Life sciences roadmap – pathway to a national strategy
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Segundo o Global Inovation Index, a Suécia foi classificado como o terceiro país mais
inovador a nível mundial.134
A medicina de precisão é uma área que está a beneficiar muito com esse fator. A Vinnova
(agência governamental sueca que financia e promove a inovação e o desenvolvimento em
diversas áreas) investe anualmente cerca de 290M€ em projetos de investigação e
inovação, realizados em colaboração entre diversas empresas, faculdades e organizações
de referência.135

A Suécia tem vindo a desenvolver a área da medicina de precisão através da estrita
colaboração entre diversas entidades, nomeadamente do Governo da Suécia, do meio
académico, do setor da saúde e outras organizações relevantes do setor privado.
Os avanços e progressos a nível das tecnologias de biomarcadores (e respetiva
combinação com dados pessoais), a elevada maturidade ao nível da investigação genética
e biomolecular, a existência de registos médicos informatizados e de qualidade, a criação
de biobancos e o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e machine
learning são alguns dos principais fatores que promovem a implementação de práticas de
medicina de precisão.
Existe já um conjunto significativo de empresas focadas na área de medicina de precisão.
Um dos principais focos passa pelo estudo genético e análise de padrões na população, o
que inclui o desenvolvimento de novos produtos de diagnóstico, descoberta de novos
biomarcadores, bioinformática, genómica, proteómica, entre outras vertentes.
Outro foco relevante das empresas em atividade no país passa pelo desenvolvimento de
novas tecnologias, softwares e mecanismos de análise, como por exemplo, novas técnicas
de análise de amostras (biópsias), de monitorização do cidadão e de análise com base em
imagens, de forma a suportar a tomada de decisão clínica e contribuir para melhores
outcomes.
Alguns dos principais focos de atuação destas empresas passam pela procura de novos
métodos de melhoria dos serviços de saúde ao nível do tratamento oncológico (com
destaque para cancro da mama, próstata, pâncreas, rim e fígado), de doenças infeciosas,
de novos mecanismos de imagiologia e novas tecnologias de biópsias.
Analisando o caso do cancro da mama, temos, entre muitos exemplos de mecanismos que
estão a ser desenvolvidos, a tecnologia TK1 serum biomarker ELISA analysis of serum (da
empresa AroCell) que tem como objetivo a monitorização da eficiência do tratamento no
estágio 2 da doença ou, por exemplo, o caso da tecnologia panel of breast cancer
biomarkers on microarray platform /software algorithm (da empresa Immunovia) que
permite a deteção precoce do cancro da mama, com possibilidade de prever o
desenvolvimento de metástases à distância.135

134. Global Innovation Index report 2018
135. Sweden BIO, Precision medicine, The Swedish Industry Guide 2018
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Uma outra iniciativa de extrema relevância, iniciada em 2017, e que pretende promover a
medicina de precisão na Suécia é a Genomic Medicine Sweden, que tem como um dos
principais objetivos melhorar os cuidados de saúde através da implementação de técnicas
de sequenciação à escala nacional.
Segundo o International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed), mais de 7.000
amostras são analisadas anualmente na Suécia através da sequenciação em larga escala
para casos de cancro e doenças hereditárias, integrando esta técnica nos cuidados de
saúde prestados a estes cidadãos. O objetivo passará por aumentar o número de análise
destes casos para 50.000 anualmente.
"When whole-genome sequencing is integrated into the clinical environment, the right
questions can be asked for each patient and adequate actions can be taken quickly.
Whole-genome sequencing is already preventing early deaths and severe handicaps for
patients with treatable rare diseases.“ (ICPerMed)
Anna Wedell, Senior Consultant and Head of Centre for Inherited Metabolic Diseases, Karolinska
University Hospital, and Professor of Medical Genetics, Karolinska Institutet

Tal como em Inglaterra, a iniciativa Genomic Medicine Sweden conta com diversos centros
médicos genómicos espalhados por hospitais universitários do país. Existe também já um
conjunto adequado de infraestrutura que facilita o desenvolvimento desta iniciativa como,
por exemplo, a existência de biobancos nacionais e registos clínicos de qualidade.
A implementação de um biobanco é uma iniciativa fundamental para promover a inovação,
exigindo um investimento financeiro pelo Governo Sueco, cerca de 4,8M€ (50M SEK) entre
2018 e 2020, para melhorar a capacidade de recolha e armazenamento de amostras e
respetiva análise e investigação.136
O ICPerMed refere também que, para poder disponibilizar a análise genómica ao serviço
das práticas de medicina de precisão, um dos principais focos de investimento é a
capacitação e integração da infraestrutura informática entre os diversos stakeholders,
facilitando o processamento, interpretação e armazenamento dos dados.
Nesse sentido, o Governo Sueco tem tido um papel preponderante no desenvolvimento da
medicina de precisão no país. Em 2010, fundou a Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
como instituição de investigação a nível nacional, que tem vindo a trabalhar em conjunto
com quatro universidades no sentido de promover avanços a nível biomolecular e o
desenvolvimento de práticas de medicina de precisão.
A SciLifeLab através do acesso a uma infraestrutura tecnológica evoluída, está capacitada
para analisar elevados volumes de dados e, por sua vez, dar suporte às instituições de
saúde e de investigação. É portanto uma das organizações mais relevantes de investigação
a nível nacional, tendo a sua atividade orientada para diversos serviços, focados
nomeadamente em áreas da genómica, proteómica, metabolómica, bioinformática,
desenvolvimento de novos diagnósticos e medicamentos, biologia química e engenharia
genómica.137
136. Sweden BIO, Precision medicine, The Swedish Industry Guide 2018
137. https://www.scilifelab.se/
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Entre as diversas áreas de atuação, a SciLifeLab, procura desenvolver práticas NGS,
através de sistemas tecnológicos avançados, apoiando a investigação e a prática clínica.
As tecnologias avançadas de sequenciação têm um papel crucial no desenvolvimento de
diagnósticos clínicos mais evoluídos e de tratamentos personalizados (com principal
destaque para os casos de cancro e doenças raras). No entanto, o elevado volume de
dados e a especificidade da informação analisada, leva a que haja uma necessidade de
implementação de equipamentos especializados e de uma infraestrutura adequada de
suporte, juntamente com uma formação adequada aos profissionais que trabalham os
dados.
A SciLifeLab, como principal organizadora da iniciativa Genomic Medicine Sweden, tem o
objetivo de promover a utilidade da análise genómica na prática clínica por todo o país.
Outras empresas parceiras e financiadoras são a Vinnova (que investiu mais de 4M€) e
Universidades suecas que investiram cerca de 3,8M€ para promover esta iniciativa.137
O objetivo destas parcerias é, para além da implementação de tecnologias de
sequenciação para melhorar a prestação de cuidados de saúde e melhorar, por sua vez, a
precisão dos diagnósticos realizados (numa primeira fase para doentes com cancro e
doenças raras), criar uma base sólida de informação personalizada para pesquisa e
inovação e, por sua vez, dar um passo em frente na medicina de precisão. Outro projeto
relacionado com o plano nacional de sequenciação, é o programa de biodiversidade, que
pretende estudar os diversos indicadores referentes ao estilo de vida, saúde e ambiente, e
que conta com um conjunto de projetos a serem realizados por universidades do país.
Nesta iniciativa, a segurança e proteção dos dados são também uma prioridade. Nesse
sentido, todos os centros de sequenciação devem seguir um conjunto de regras. Alguns
exemplos passam por definir, em conjunto com o SciLifeLab, um plano de gestão dos
dados, atribuir perfis responsáveis pelos mesmos, armazenar os dados sequenciados num
repositório público com regras restritas e seguras de acesso e reportar ao SciLifeLab toda
a informação utilizada para investigação e publicações.
Para além da Genomic Medicine Sweden, a Suécia tem outras iniciativas, tal como o The
Human Protein Atlas, cujo objetivo é mapear as proteínas humanas nas células, tecidos e
órgãos. Para isso são utilizadas diversas tecnologias, como por exemplo as “Ómicas”
(genómicas, proteómicas, entre outras) ou a análise com base em imagem. Outros
exemplos de práticas em desenvolvimento, estão relacionadas com a determinação do
perfil de plasma (soluções personalizadas para análises avançadas de proteínas em fluídos
corporais) ou com a criação de áreas focadas na análise de novos biomarcadores clínicos,
detetando e quantificando não só proteínas singulares como painéis de proteínas,
apoiando na análise de efeitos secundários dos medicamentos.
Existe um conjunto alargado de organizações relevantes na Suécia que trabalham para
promover ativamente práticas de medicina de precisão incluindo a já referida SciLifeLab,
bem como outros exemplos relevantes tais como o Instituto Karolinska, a Vinnova, Olink
Proteomics ou a Elekta.

137. https://www.scilifelab.se/
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O Instituto Karolinska, principal centro académico médico da Suécia, e umas das mais
conceituadas universidades de medicina a nível mundial, para além de ser uma
organização com uma elevada relevância e impacto na área da medicina de precisão, é
também um dos parceiros da iniciativa Genomic Medicine Sweden.138
Para além do apoio disponibilizado a esta iniciativa, o Instituto Karolinska está também
envolvido em outros projetos de medicina de precisão. Um exemplo disso é o projeto 3TR
(Taxonomy, Treatment, Targets and Remission), aprovado para financiamento pela União
Europeia, e que terá início previsto em agosto de 2019. Este projeto, com um orçamento
de cerca de 80M€ e com 70 parceiros (divididos por universidades, farmacêuticas,
hospitais, associações de cidadãos, entre outros), é um consórcio que tem como objetivo
desenvolver análises moleculares de diferentes biomarcadores de diferentes pessoas com
doenças específicas e identificar os mecanismos moleculares que condicionam a resposta
a tratamentos.138
O Instituto Karolinska tem também desenvolvido diversos estudos relacionados com o
cancro (como por exemplo, um programa personalizado de medicina do cancro), com o
objetivo de descobrir os principais padrões e tendências associados à doença, de forma a
utilizar essa informação para melhorar os tratamentos disponibilizados aos cidadãos.
Outras empresas como a Olink Proteomics ou a Elekta são algumas das empresas suecas
que estão também a desempenhar um papel muito relevante na promoção de práticas de
medicina de precisão.
► A Olink Proteomics, fundada em 2004, disponibiliza produtos e serviços que
fomentam a descoberta de novos biomarcadores de proteínas humanas. Detêm
painéis próprios para a proteómica de precisão, o que permite não só suportar as
análises dos investigadores com níveis de qualidade, rapidez e confiança mais
elevados, como também a melhorar a deteção da doença e uma melhor compreensão
da mesma. É um caso de sucesso no desenvolvimento de tecnologias moleculares e
na investigação e análise de múltiplas proteínas.139
► A Elekta, fundada em 1972, com atividade no ramo da radioterapia e radiocirurgia, é
pioneira e líder na medicina de radiação de precisão, que está a revolucionar a forma
de tratamento do cancro para um paradigma cada vez mais individual. Um dos
principais objetivos passa por garantir que todos os doentes com cancro tenham
acesso a este tipo de soluções, precisas e personalizadas, de forma a identificar
tumores e simultaneamente adaptar o tratamento de radioterapia.140
Outra entidade sueca com elevada importância na promoção da medicina de precisão para
pessoas com cancro é o Swedish Cancer Institute, que pretende cada vez mais incorporar
dados de sequenciação genética e novas tecnologias na melhoria da prestação dos
cuidados de saúde, orientando cada vez mais o tratamento para o cidadão.141

138. https://ki.se/en
139. https://www.olink.com/
140. https://www.elekta.com/
141. Swedish Medical Center. Cancer Institute, Personalized Medicine
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Desde 2015 que o Swedish Cancer Institute colabora com a Syapse, empresa americana
que implementa programas de medicina de precisão nas organizações de saúde. A Syapse
realiza uma integração com bases de dados e sistemas de informação clínica dos cidadãos
que, complementando com informação e testes de laboratórios moleculares com quem
colaboram, funciona como um repositório central de dados. A plataforma promove uma
rede global de partilha de dados clínicos de oncologia entre organizações, procurando
promover as melhores práticas relacionadas com o cancro entre a comunidade existente.
Assim, será possível utilizar dados, evidências e resultados obtidos para apoiar o processo
de tomada de decisão do tratamento, com base na medicina de precisão. Com este tipo de
plataforma é possível disseminar a informação pelos stakeholders relevantes e, por sua
vez, melhorar o resultado e o timing dos tratamentos efetuados.142
As questões de ética na segurança e proteção na utilização dos dados são, à semelhança
de Inglaterra, fatores críticos no sucesso da implementação de práticas de medicina de
precisão na Suécia.
De acordo com a Lei sueca, no Patient Data Act (2008: 355) são referidas as principais
guidelines de utilização dos dados pessoais dos cidadãos na prestação de cuidados de
saúde. Esta lei, que serve de complemento à lei europeia de proteção de dados, entre
diversas regras, destaca a obrigação de respeitar a privacidade dos dados, sendo que
apenas o próprio cidadão ou uma pessoa com autorização para utilização dos mesmos é
que pode ter acesso à informação disponível. A utilização de dados pessoais para
investigação e análise com um determinado propósito apenas é permitida com o
consentimento do cidadão. Este acesso apenas é disponibilizado mediante o cumprimento
dos requisitos definimos no Patient Data Act. O cidadão tem também o direito de bloquear
o acesso aos seus dados pessoais.143
Os dados genéticos estão classificados com uma tipologia de informação específica
(sensitive personal data), o que significa que apenas é possível aceder a este tipo de dados
mediante um consentimento da Autoridade Sueca de Proteção de dados, entidade
responsável por supervisionar a forma com os prestadores de saúde aplicam as regras de
proteção de dados.
Tal como já foi referido, os biobancos desempenham um papel fundamental que, com
tecnologia, equipamentos e softwares avançados, promovem a investigação e a
descoberta de novas soluções de medicina de precisão. Os principais objetivos passam por
recolher e armazenar informação dos cidadãos, que servirá para análise e investigação
juntamente com dados complementares (tais como registos clínicos e outras fontes de
informação), de forma a promover uma maior adequação e qualidade dos serviços
prestados.144
Para o correto funcionamento de um biobanco, existe na Suécia o Biobanks in Medical Care
Act (2002:297) que pretende definir os objetivos e funções associadas à implementação
de um biobanco, assim como regular os mecanismos de recolha, armazenamento e
utilização de amostras e material biológico humano, de forma a garantir a sua correta
identificação, segurança e proteção.143
142. https://www.syapse.com/
143. Biobanks in Medical Care Act (2002:297)
144. http://www.bbmri-eric.eu/
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Na Suécia, existem duas outras autoridades reguladoras de atividades relacionadas com os
biobancos, sendo elas o National Board of Health and Welfare e a Medical Products Agency.
Existe também o Act concerning the Ethical Review of Research Involving Humans
(2006:460), cujo propósito é garantir o respeito pela dignidade humana, garantindo
padrões de ética associados à utilização de material biológicos de seres humanos. A
investigação com base neste tipo de dados apenas é possível mediante a aprovação não só
do propósito científico como também dos respetivos métodos a utilizar (realizado por um
departamento ou comité de revisão ética), assim como o consentimento escrito dos
cidadãos (com identificação de regras específicas para pessoas com menos de 18 anos ou
com impossibilidades física ou mental de avançar com o processo de consentimento).145
Segundo Jens Laage-Hellman, investigador na Chalmers University of Technology na
Suécia, as principais organizações interessadas em colaborar com os biobancos, são
essencialmente as empresas com interesses comerciais e instituições académicas e de
saúde. As atividades relacionadas com os biobancos, por norma, podem ser orientadas a
um tipo de doença em específico ou, por outro lado, orientadas a um tipo de população. É
também referido por Jens Laage-Hellman que os elevados custos associados à
implementação e manutenção, assim como as restrições éticas e legais, são alguns dos
principais desafios associados à atividade dos biobancos.146
A Suécia é assim um exemplo de sucesso de um país com uma aposta estratégica do setor
de saúde orientada para a medicina de precisão. A visão colaborativa entre os diversos
intervenientes chave na promoção e melhoria das atividades associadas à prestação de
cuidados de saúde é uma prioridade de todos.

145. Law (2003: 460) on ethical testing of research relating to people
146. The Industrial Use of Biobanks in Sweden: an overview The industrial use of biobanks in Sweden: an overview
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Medicina de precisão
em Portugal

Estado atual de
medicina de precisão
em Portugal

Conforme analisado anteriormente, a nível europeu, diversos países já definiram
estratégias nacionais de medicina de precisão, estando a realizar alguns investimentos
necessários associados às infraestruturas físicas e tecnológicas, bem como a capacitação
dos respetivos centros e profissionais de saúde.
É certo que a medicina de precisão vai evoluir a um ritmo elevado na Europa e, nesse
sentido, Portugal tem de ter capacidade de acompanhar este progresso, de forma a
possibilitar a prestação dos cuidados de saúde mais adequados, eficazes e com uma
resposta mais vantajosa para os cidadãos que mais precisam.
No âmbito da análise do estado atual da prática de medicina de precisão em Portugal, de
modo a complementar a pesquisa efetuada, foram também realizadas entrevistas
individuais a um conjunto de stakeholders relevantes e com um papel ativo na promoção
destas práticas no país.
Para efeitos metodológicos, a caracterização foi organizada em torno das dimensões
consideradas relevantes à implementação de uma estratégia adequada de medicina de
precisão: política e estratégia; ética, legislação, segurança e proteção de dados;
financiamento; meios humanos e técnicos atuais; envolvimento dos cidadãos;
envolvimento dos profissionais; e, por último, infraestrutura tecnológica.
97

► Política e estratégia
Embora atualmente certos diagnósticos e terapias de medicina de precisão já sejam
utilizados em Portugal e já se conduza investigação científica neste âmbito, não existe
ainda uma estratégia nacional para a sua implementação de uma forma coordenada e
sustentável. Ao longo deste capítulo serão analisados alguns exemplos do nosso país, de
instituições, consórcios e projetos relacionados com medicina de precisão, que podem vir
a constituir um ponto de partida para agilizar e promover este tipo de práticas pelo país,
refletindo uma vontade embrionária da classe política em agir estrategicamente no campo
da medicina de precisão.
Foi decido que Portugal deveria integrar, como um dos Estados-membros, o Consórcio
Internacional de Medicina Personalizada (ICPerMed), sendo o Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) os
representantes nacionais. Os principais objetivos deste consórcio incluem a divulgação das
melhores práticas internacionais na investigação e implementação de medicina de
precisão, bem como a divulgação de mecanismos de financiamento da Comissão Europeia
dedicados a esta área.

Também no âmbito europeu, Portugal assinou em 2018 uma declaração de colaboração
Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022,
também assinado por mais 20 estados-membro. Esta iniciativa visa sequenciar, pelo
menos, um milhão de genomas na Europa até 2022, possibilitando o acesso a dados
genómicos e clínicos em grande escala, promovendo a investigação científica e a inovação,
bem como a tradução eficiente destes insights para a prática clínica e a prestação de
cuidados de saúde aos cidadãos.147
Adicionalmente, foi também constituída a Agência de Investigação Clínica e Inovação
Biomédica (AICIB) que pretende posicionar o país como um dos mais atrativos estadosmembro para a condução de estudos clínicos na União Europeia (UE) até 2020.148, 149 Os
fundadores da nova agência são a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a
Autoridade Nacional do Medicamento (INFARMED), como representantes do sector
público, e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) e o Health
Cluster, do sector privado, reunindo assim financiamento para investigação translacional
de origem pública e privada, visando aumentar o investimento de 6 milhões de euros para
20 milhões de euros por ano, até 2023.150, 151 Com a criação desta agência pretende-se
fomentar a investigação translacional em Portugal, fundamental na tradução da ciência
em benefícios reais para os cidadãos. Contudo, apesar do seu anúncio ter decorrido há
mais de um ano, a agência ainda não se encontra totalmente operacional.
Outro exemplo que ilustra a adoção desta temática pela agenda política, é a inclusão da
“Medicina Personalizada e Biomarcadores” pela FCT como pilar estratégico e área
prioritária a endereçar em investigação e inovação em saúde, em Portugal, até 2030. 152
147. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-access-least-1-million-genomes-eu-2022-1-year
148. https://www.publico.pt/2018/02/14/ciencia/noticia/investigacao-clinica-tera-uma-nova-agencia-e-20-milhoes-de-euros-para-investirem-2023-1803064
149. https://www.sns.gov.pt/noticias/2018/02/15/agencia-de-investigacao-clinica/ 155. Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2016
– Diário da República n.º 70/2016, Série I, 2016-04-11
150. Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2016 – Diário da República n.º 70/2016, Série I, 2016-04-11
151. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=194
152. https://www.fct.pt/agendastematicas/sauinvclitrans.phtml.pt
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► Ética, legislação, segurança e proteção de dados
A legislação portuguesa tem vindo a evoluir no sentido de acompanhar a legislação
aplicável à União Europeia (EU). Conforme visto anteriormente, a legislação a nível
mundial tem evoluído tendencialmente para o desenvolvimento do pensamento ético e
moral aplicado à saúde, procurando ainda harmonizar e estandardizar a prática.
Esta preocupação tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, tendo despoletado a criação
de um conjunto de instrumentos legislativos.
A introdução de temas relacionados com a genética e medicina molecular iniciou-se com a
publicação da Lei nº 12/2005, que definiu o conceito de informação de saúde e de
informação genética, a circulação de informação e a intervenção sobre o genoma humano
no sistema de saúde, bem como as regras para a colheita e conservação de produtos
biológicos para efeitos de testes genéticos ou de investigação.
A preocupação relativa a questões de ética, segurança e proteção de dados está patente,
com a introdução do artigo 4º que refere, entre diversas vertentes, o dever dos
responsáveis pelo tratamento da informação de saúde em tomar as providências
adequadas à proteção da confidencialidade, garantindo a segurança das instalações e
equipamentos, o controlo no acesso à informação, bem como o reforço do dever do sigilo
e da educação deontológica de todos os profissionais. Este artigo remete os termos da
legislação relativa à criação, manutenção, gestão e segurança das bases de dados
genéticos para prestação de cuidados de saúde e relativas à investigação em saúde, para o
Regulamento Geral da Proteção de Dados, que iremos analisar adiante.
Os avanços e progressos ao nível da investigação genética e molecular e o número
crescente de ensaios clínicos aprovados em Portugal, levaram à necessidade de
introdução de legislação específica relativa à utilização de medicamentos experimentais
para uso humano.
De forma a harmonizar procedimentos inerentes à utilização de medicamentos
experimentais para uso humano, o Decreto-Lei n.º 102/2007 (que transpôs a Diretiva nº
2005/28CE da Comissão) estabelece os princípios e diretrizes de boas práticas clínicas,
remetendo para as Normas de Boas Práticas Clínicas, especificamente aplicável a ensaios
clínicos e adotadas pelo Comité de Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do
Medicamento, em 1995.
O processo de definição e desenvolvimento de ensaios clínicos é particularmente exigente
e complexo devido à natureza e singularidade de cada estudo, assim como o número de
intervenientes envolvidos. A capacidade de articulação entre os vários envolvidos na
investigação (centros de ensaio, investigadores, participantes, promotores e reguladores)
é um fator importante que influencia o sucesso da atividade.
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É neste sentido que surge a publicação da Lei n.º 21/2014, Lei de Investigação Clínica,
que estabelece o regime jurídico para a realização de ensaios clínicos em Portugal,
abrangendo a utilização de medicamentos de uso humano e regime da investigação clínica
de dispositivos médicos. Esta estabelece a Comissão de Ética Competente (CEC) e o
INFARMED como entidades com competências para deliberar sobre a avaliação e
conclusão para realização de estudos clínicos, tornando obrigatório a existência de um
parecer ético para todos os tipos de estudos sobre a saúde individual.
Cada estudo apenas pode ser realizado se existir um parecer favorável da CEC, a emitir no
prazo de 30 dias. Este prazo pode ser prorrogado por 20 dias no que respeita aos ensaios
clínicos que envolvam medicamentos de terapia genética, terapia celular somática ou que
contenham organismos geneticamente modificados, podendo ser prorrogado por mais 50
dias, no caso de consulta a grupos ou comités de peritos.
Analisando a informação estatística disponibilizada pela Comissão de Ética para a
Investigação Clínica (CEIC), correspondente a pedidos de parecer para a realização de
ensaio clínico (PP) de medicamentos entre 2016 a 2018, verificou-se uma diminuição do
número de pedidos entre 2016 (192 submissões) e 2017 (168 submissões), tendo existido
um novo aumento no ano de 2018 (207 submissões).

As áreas terapêuticas com maior número de pedidos, de acordo com informação
disponibilizada pelo CEIC, correspondem à Oncologia e ensaios de Biodisponibilidade e
Bioequivalência (BE/BD) (Figuras 37, 38 e 39).
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Figura 37: Pedidos de parecer para a realização de ensaio clínico, em 2016, por áreas terapêuticas. 153
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Figura 38: Pedidos de parecer para a realização de ensaio clínico, em 2017, por áreas terapêuticas. 153
153. https://www.ceic.pt/web/ceic/indicadores-ceic
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Figura 39: Pedidos de parecer para a realização de ensaio clínico, em 2018, por áreas terapêuticas.153

Ainda de acordo com a Lei n.º 21/2014, o artigo 17.º refere que a CEC pode solicitar, uma
única vez, informações complementares ao requerente, suspendendo-se o prazo para a
emissão do parecer até receção da informação.
Os pedidos efetuados no decorrer do intervalo em análise levaram à maioria das vezes, a
pedidos de informação complementar (90%, 95% e 82% dos pedidos correspondente ao
ano 2016, 2017 e 2018, respetivamente). Não obstante, a grande maioria dos pareceres
acabam por ser favoráveis (97%, 98.4% e 99% dos pedidos correspondente ao ano 2016,
2017 e 2018, respetivamente).

Relativamente a prazos, observa-se que a maioria dos pareceres são emitidos fora de
prazo, comportamento verificado nos 3 anos em análise.
A Lei de Investigação Clínica introduziu ainda o Registo Nacional de Estudos Clínicos
(RNEC), plataforma eletrónica para registo e divulgação dos estudos clínicos, e a Rede
Nacional das Comissões de Ética para a Saúde (RNECS).
A implementação do RNEC constituiu um marco importante, dado alavancar o
desenvolvimento da investigação clínica, através da disseminação contínua de
conhecimento pelos profissionais de saúde.

Também a crescente utilização de testes genéticos levou à necessidade de elaboração de
enquadramento legislativo para o efeito.
O Decreto-Lei n.º 131/2014, veio regulamentar a Lei nº 12/2005 anteriormente referida,
e estabelece os princípios inerentes à realização e disponibilização de testes genéticos,
prevendo regras de proteção da informação genética em termos de acesso, segurança,
confidencialidade e sigilo dos dados. Esta estabelece que apenas pode ser tratada
informação genética no âmbito da constituição de bases de dados genéticos caso se
verifiquem as seguintes condições cumulativas:

► Necessidade para efeitos de medicina preditiva, preventiva ou curativa, diagnóstico
médico, prestação de cuidados ou tratamentos médicos ou para finalidades de
investigação;
153. https://www.ceic.pt/web/ceic/indicadores-ceic
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► Consentimento do titular dos dados, após informação sobre a finalidade do
tratamento;
► Autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), nos termos da lei.
Este Decreto-Lei refere ainda que a informação genética recolhida para fins de
investigação em saúde não pode estar associada a uma pessoa identificável, a menos
que tal associação seja indispensável à realização da investigação e que seja
assegurada a confidencialidade da informação, bem como a necessária prestação do
consentimento do titular para tal finalidade.
Conforme visto anteriormente, é possível identificar ao longo dos vários documentos
legislativos, a existência de artigos com medidas de segurança que visam preservar a
confidencialidade e segurança de informação, destacando-se medidas que limitam
acessos físicos e lógicos aos sistemas de informação, nomeadamente encriptação dos
dados a partir do momento da sua colheita, sempre que haja lugar a tratamento
informático de informação genética.
O Programa para Acesso Precoce, introduzido pela Deliberação n.º 139/CD/2014,
surge no sentido de fazer face à necessidade de utilização de medicamentos para uso
humano sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou medicamento para uso
humano com AIM sem decisão de aquisição pelo SNS, para doentes que sofram de uma
doença crónica ou gravemente debilitante ou de uma doença considerada
potencialmente mortal e que não possam ser satisfatoriamente tratados com um
medicamento autorizado.
Os medicamentos experimentais abrangidos pela Lei n.º 21/2014 estão fora do âmbito
de aplicação do regulamento.
A harmonização de processos, liderada pelo Governo, levou à reformulação de alguns
processos do setor público com vista a aumentar a eficiência e transparência dos
mesmos, nomeadamente processos de contratação pública, que sofreram uma
alteração profunda com a introdução do Código de Contratação Publica, CCP, (DecretoLei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111B/2017, de 31 de agosto). Embora o CCP tenha simplificado e flexibilizado os
procedimentos de formação dos contratos públicos, este trouxe algumas restrições que
podem ter impacto nos processos de aprovisionamento:
► Os procedimentos para a formação de contratos são os seguintes: Ajuste direto (para
aquisição de bens e serviços até 20 000 euros), Consulta prévia (para aquisição de
bens e serviços até 75 000 euros), Concurso público (para aquisição de serviços até
221 000 euros), Concurso limitado por prévia qualificação (para aquisição de
serviços até 221 000 euros), Procedimento de negociação, Diálogo Concorrencial,
Parceria para a inovação (Artigo 16.º);
► Não podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades às quais a entidade
adjudicante já tenha adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos
económicos anteriores, propostas para a celebração de contratos cujo preço
contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alíneas.
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Também a celebração de acordos-quadro poderá impactar, dado as entidades
adjudicantes abrangidas por sistemas de compra vinculada ao abrigo de um acordoquadro, como por exemplo as instituições servidas pela SPMS, ficarem excecionadas
dessa vinculação apenas em situações em que demonstrem que, para uma dada
aquisição, a utilização do acordo-quadro levaria ao pagamento de um preço, por
unidade de medida, pelo menos 10% superior ao preço demonstrado pela entidade
adjudicante para objeto com as mesmas características e nível de qualidade, nos termos
dos números seguintes.
A criação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS) surgiu na
sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 97/2015, e consiste num conjunto de
entidades públicas e privadas na área da saúde (que produzem, comercializam ou
utilizam tecnologias de saúde), que procedem à avaliação de tecnologias de saúde (ATS)
e da respetiva utilização, cabendo a sua gestão ao INFARMED.
O SiNATS surgiu com o objetivo de dotar o SNS de um instrumento que permita:
► Maximizar os ganhos em saúde e a qualidade de vida dos cidadãos;
► Garantir a sustentabilidade e a utilização eficiente dos recursos públicos em saúde;
► Monitorizar a utilização e a efetividade das tecnologias;
► Reduzir desperdícios e ineficiências;
► Promover e premiar o desenvolvimento de inovação relevante;
► Promover o acesso equitativo às tecnologias de saúde.
Estes objetivos são atingidos através da ATS, sendo as avaliações efetuadas tendo em
consideração critérios de qualidade, segurança, eficácia, eficácia comparativa,
eficiência e efetividade. O Decreto-Lei n.º 115/2017 veio ainda completar as dimensões
incluídas na ATS, identificando-se a necessidade de esta conter uma avaliação técnica,
avaliação de diagnóstico e/ou terapêutica e avaliação económica. O Artigo 5.º do
referido Decreto-Lei refere ainda que o resultado da ATS constitui fundamento, entre
outros pontos, para:
► Autorizar, renovar ou revogar a utilização da tecnologia de saúde;
► Decidir sobre o preço, a comparticipação, a aquisição ou a instalação da tecnologia
de saúde, por parte do SNS.
O artigo 25.º introduz a obrigatoriedade de avaliação prévia para medicamentos
sujeitos a receita médica que se destinem a ser adquiridos pelas entidades tuteladas
pelo membro do Governo responsável pela área da saúde ou, medicamentos cujo
volume de vendas seja significativo no mercado das entidades tuteladas pelo membro
do Governo responsável pela área de saúde.
A evolução do panorama legislativo levou assim a uma alteração no paradigma no modo
de aquisição e utilização das tecnologias de saúde.
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Esta alteração está em linha com a evolução do Quadro Regulamentar Europeu, que
sofreu profundas alterações na sequência da publicação do novo quadro Regulamentar
Europeu, aplicável ao setor dos Dispositivos Médicos (Regulamento 2017/745 –
dispositivos médicos e 2017/746 - dispositivos médicos in vitro). Esta levou à
publicação da Circular Informativa N.º 047/CD/100.20.200, onde são referidas as
principais alterações introduzidas, das quais se destacam a identificação de requisitos
específicos para dispositivos inovadores, que por si só sejam considerados dispositivos
médicos, testes genéticos, testes de seleção terapêutica, dispositivos que utilizam
nanotecnologias, entre outros, a adoção de um novo sistema de classificação de
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro com necessidade de avaliação de
conformidade, e introdução de uma identificação única do dispositivo médico (UDI),
permitindo a rastreabilidade ao longo da cadeia de valor.
A publicação do Despacho n.º 2945/2019 (que revoga o Despacho n.º 860/2018)
constitui um marco na evolução da aquisição e utilização das tecnologias de saúde,
referindo a obrigatoriedade de codificação de dispositivos médicos para admissibilidade
em procedimento de contratação, sendo necessário o registo do respetivo código
disponibilizado pelo INFARMED, para efeitos de aquisição e utilização de dispositivos
médicos por parte dos serviços e estabelecimentos do SNS, bem como registo do preço
unitário de aquisição.
Existe ainda legislação elaborada no contexto da União Europeia que embora ainda não
tenha culminado em decreto-lei específico (nacional), influencia o panorama atual no
que diz respeito a questões de ética, segurança e proteção de dados.
Destaca-se o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que refere no artigo 9.º que é
proibido o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma
pessoa de forma inequívoca, dados relativos a saúde (..). Este disposto apenas se aplica
nos casos em que não foi obtido um consentimento explícito para o tratamento desses
dados pessoais e nos casos em que o tratamento é necessário para fins de investigação
científica, entre outros. O tratamento para fins de investigação científica deverá, no
entanto, estar sujeito a garantias adequadas, nomeadamente assegurando a existência
de medidas técnicas e organizativas, devendo estar em linha com o princípio de
minimização dos dados. Estas medidas podem incluir a pseudonimização de dados,
desde que os fins visados possam ser atingidos desse modo.
Face ao panorama legislativo em vigor, verifica-se que embora tenham sido produzidos
alguns instrumentos no sentido de acompanhar a evolução do Quadro Regulamentar
Europeu, este não é um tópico ainda muito explorado, não existindo atualização regular
da legislação atualmente em vigor.
No contexto em que nos encontramos, de rápida evolução tecnológica, existe o risco de
legislação desatualizada impactar o avanço da ciência. Em contrapartida, esta rápida
evolução necessita de ser acompanhada de legislação apropriada, sob pena de existir
um uso abusivo. Este ponto é particularmente importante no contexto da Medicina de
Precisão, dado ser uma ciência em constante evolução, e que por levantar questões
éticas, sociais e legais, necessita de enquadramento e regras para a sua utilização.
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A integração da medicina de precisão na rede de saúde em Portugal, traz uma série de
oportunidades, existindo no entanto desafios que deverão ser ultrapassados de forma a
aumentar a eficiência de processos de backoffice e assim torná-los suficientemente
ágeis para responder à especificidade e velocidade que uma implementação desta
natureza necessita.
Face aos instrumentos anteriormente mencionados, destacam-se os seguintes desafios:
► Processo de submissão-emissão de parecer para a realização de ensaios clínicos é
moroso, visível pelos prazos que foram constantemente ultrapassados nos últimos 3
anos. O facto de este ciclo ser moroso pode ter impacto no planeamento do projeto
de ensaio clínico, e, consequentemente, nos timings da investigação e
desenvolvimento em Portugal. Adicionalmente, observou-se que a grande maioria
dos pedidos foram procedidos de pedido de informação adicional, podendo indiciar a
falta de alinhamento entre os vários envolvidos na investigação, quanto aos
requisitos necessários para submissão da informação.
► Também a atualização do Código de Contratação Pública, mais concretamente a
definição dos procedimentos para a formação do contrato, parece não estar em linha
com a especificidade do setor da saúde, onde é usual a utilização recorrente do
mesmo prestador de cuidados de saúde, podendo levar ao aumento de complexidade
nos processos de aprovisionamento, dado existir uma limitação em termos de
fornecedores e aumento dos tempos de resposta para aquisição de serviços, uma vez
que a maioria das aquisições, pela ordem de grandeza envolvida, está impossibilitada
de utilizar o regime de ajuste direto.
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► Financiamento
Atualmente, existem diversas possibilidades de financiamento externo que procuram
promover a implementação de novos projetos e iniciativas focadas em melhorar a
prestação dos cuidados de saúde.
A medicina de precisão é uma das áreas que tem beneficiado cada vez mais com a
existência deste tipo de fundos que pretendem promover a inovação, capacitação e
desenvolvimento de práticas inovadoras.
As fontes de financiamento que até à data têm apoiado as diversas iniciativas existentes
no país tanto são nacionais como europeias, com ênfase para o Portugal 2020, Horizon
2020 e outras linhas de financiamento da FCT.
No entanto, a aplicabilidade das inovações tecnológicas e das novas práticas clínicas no
tratamento de doentes em ambiente hospitalar apenas é possível mediante a
disponibilização de financiamento específico aos prestadores.
Atualmente, os hospitais EPE, que constituem a maioria dos hospitais do SNS, recebem
financiamento através de Contratos-Programa, que são negociados anualmente,
estabelecendo uma tabela de preços para a duração desse contrato-programa.
Assim, o mecanismo atual dos Contratos-Programa não está desenhado para fomentar a
adoção de tratamentos e medicamentos inovadores de forma ágil. Por exemplo, segundo o
Contrato-Programa do Centro Hospitalar Universitário do Porto, no caso do cancro do
pulmão, em 2019, foi negociado um preço compreensivo de 16.901€ por doente em
primeiro ano de tratamento. Sendo este preço compreensivo, inclui o valor despendido em
diagnósticos e tratamentos para um dado doente. Caso, durante o ano de 2019, surja uma
nova tecnologia cujo preço exceda o valor contemplado, não existe um mecanismo célere
de contratação que permita acomodar este diferencial.
Para estas situações é necessário definir possíveis soluções que permitam, de forma
sustentável, o acesso aos mesmos por parte da população, como por exemplo avaliar a
possibilidade de criação de linhas específicas para financiar o acesso a medicamentos ou
analisar a incorporação dos novos diagnósticos nos respetivos Contratos-Programa dos
hospitais.
No acesso às tecnologias inovadoras, deverá ser garantida não só a equidade financeira,
mas também a equidade geográfica. Os centros de referência especializados deverão
trabalhar em rede com centros de origem, para assegurar cobertura geográfica nacional.
Dados que os centros de referência irão concentrar os doentes que necessitam de
tecnologias de maior custo, é necessário que o modelo de financiamento dos prestadores
não onere injustamente estes centros, fazendo pesar nos seus orçamentos os
investimentos feitos para acesso a estas inovações de ponta.
Para alguns tratamentos, como o caso das CAR-T, a qualidade do resultado clínico é
influenciada pela tomada de decisão em tempo útil dada a condição clínica particularmente
frágil destes doentes. Fatores de eficiência e qualidade durante o processo de tratamento
poderão ser tidos em consideração num modelo de financiamento a adotar.
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► Meios humanos e técnicos existentes atualmente
Ao nível da atual prática clínica da medicina de precisão em Portugal, existem já alguns
exemplos da entrega de cuidados de saúde baseados neste paradigma, tal como o rastreio
neonatal. Este programa é popularmente conhecido como o “teste do pezinho” e permite
identificar à nascença doenças que podem beneficiar de tratamento precoce, com uma
cobertura dos recém-nascidos atualmente superior a 99%.154 Na prática clínica,
nomeadamente na área oncológica, também já se usa rotineiramente certos
biomarcadores genéticos para identificar a terapia dirigida a aplicar, fazendo parte das
guidelines clínicas em uso.
No âmbito da farmacogenómica, o INFARMED tem também um papel essencial na análise
da eficácia e segurança do tratamento. Foi desenvolvido um portal para notificação de
reações adversas a medicamentos que está disponível para qualquer pessoa registar
ocorrências inadequadas. Este tipo de notificações são muito relevantes, possibilitando a
monitorização contínua e respetivo controlo do nível risco do medicamento associado a
determinados perfis de cidadãos.
Os diagnósticos e terapias personalizadas mais recentes começam a dar os primeiros
passos em Portugal. O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto é uma das
referências dos centros a nível nacional que mais tem investido em investigação e
terapêuticas personalizadas. Algumas das principais áreas em destaque passam pela
modernização e capacitação do serviço de Radioterapia e pela certificação pela JACIE dos
serviços de Transplantação de Medula Óssea e de Terapia Celular. Na área do cancro da
mama existe já também um teste genómico que analisa 50 genes referentes a esse tipo de
cancro, permitindo perceber o nível de agressividade associado. Adicionalmente, as
biópsias líquidas genómicas começam também integrar estudos clínicos neste centro para
aferir a sua utilidade na prática clínica.

Outro tipo de terapia personalizada, já abordada neste documento, é o tratamento CAR-T.
Estas terapias estão já disponíveis em Portugal, tendo alguns doentes beneficiado destas
ao abrigo de Programas de Acesso Precoce, celebrados entre as empresas farmacêuticas
e o INFARMED. O IPO do Porto é pioneiro em Portugal na utilização deste tipo de
tratamento revolucionário para doentes associados a certos tipos de cancro hematológico.
Para isso, o IPO do Porto passou por um processo rigoroso e exaustivo de forma a estar
capacitado, quer a nível de formação dos seus profissionais de saúde, como também a
nível de infraestrutura e processos, para poder utilizar este tipo de tecnologia e garantir a
segurança dos doentes. É também já possível realizar este tratamento no IPO Lisboa,
sendo este o segundo centro qualificado em Portugal.
Existem ainda outras instituições e empresas, tanto a nível académico e tecnológico (como
por exemplo, a Fundação Champalimaud, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto de
Medicina Molecular, Instituto de Biologia Molecular e Celular, iBiMED, i3S, entre outras)
que estão a promover e desenvolver diversas iniciativas e soluções tecnológicas
inovadoras que são essenciais para o progresso da medicina de precisão em Portugal.

154. https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/01/25/rastreio-neonatal
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► Envolvimento dos profissionais
Face ao acelerado ritmo de inovação, foi identificada a necessidade de assegurar a
formação contínua dos profissionais de saúde, bem como garantir a articulação dos
mesmos no seio de equipas multidisciplinares. Ao nível de atividades de envolvimento e
formação dos profissionais em temáticas de medicina de precisão, destaque para os
seguintes exemplos:
• O INSA está a realizar um inquérito aos profissionais de saúde para avaliar a sua
literacia e respetiva perceção face às novas práticas e métodos inovadores associados à
medicina de precisão;
• Uma das atividades previstas do Centro de Investigação de Excelência em Medicina
Regenerativa e de Precisão - The Discoveries Centre – será a formação avançada de
investigadores e clínicos ao nível da investigação translacional, bem como em outros
tópicos relacionados, tais como o empreendedorismo;
• A Ordem dos Médicos lançou em 2018 um Fundo de Apoio à Formação Médica, com
uma dotação inicial de 210 mil euros, destinado a financiar cursos de formação e a
publicação de artigos científicos; 155, 156
• Foi estabelecido um protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem
dos Médicos que visa o acesso, a nível nacional e de forma gratuita, a quatro
plataformas digitais internacionais com megabases de informação clínica e evidência
científica – BMJ Best Practice, Cochrane Library, DynaMed Plus e UpToDate – para
apoiar a prática clínica informada e a literacia da sociedade, uma vez que estas
plataformas estarão disponíveis não só aos profissionais de saúde, mas também aos
cidadãos. 157, 158
Relativamente ao futuro das profissões de saúde, tanto a nível hospitalar como
farmacêutico, existe a necessidade de adquirirem novos conhecimentos e
responsabilidades, de forma a estarem adaptadas face aos avanços e às novas tecnologias
no setor. Para além das profissões existentes, que também estão sujeitas a mudanças na
forma de atuação, haverá uma tendência para a necessidade de considerar novos
profissionais de saúde com um conhecimento e know-how específico, como por exemplo
data scientists, que terão um papel complementar aos profissionais clínicos.
No entanto, um dos ponto mais importantes, e que não deve ser prejudicado, é a relação
médico-doente que terá também de se adaptar aos avanços tecnológicos, utilizando-os
para seu benefício.

155. https://www.publico.pt/2018/12/01/sociedade/noticia/ordem-cria-fundo-ajudar-medicos-formacao-continua-1853109
156. Diário da República n.º 219/2018, Série II de 2018-11-14, Regulamento n.º 770/2018, Regulamento Fundo de Apoio à Formação
Médica
157. https://ordemdosmedicos.pt/medicos-e-cidadaos-terao-acesso-livre-a-informacao-de-confianca-sobre-saude/
158. https://www.sns.gov.pt/noticias/2018/09/06/plataformas-de-saude/
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► Envolvimento dos cidadãos
Já ao nível do envolvimento dos cidadãos, as sociedades científicas começam a consultar a
população, procurando a sua perspetiva sobre a jornada do doente e o processo de
tomada de decisão para estabelecimento de guidelines. Um destes exemplos é a Sociedade
Portuguesa de Oncologia ter criado um grupo de trabalho dedicado ao cancro hereditário
que conta com a participação da associação Evita.
A literacia e educação da sociedade é também um fator essencial ao seu envolvimento na
sua própria saúde, tornando o consumidor do setor da saúde cada vez mais informado,
envolvido e exigente. No decorrer das entrevistas com diversos stakeholders, o papel dos
media foi realçado como sendo, de momento, muito relevante na difusão de informação na
sociedade. Destaque para o exemplo da campanha sobre o teste de diagnóstico de
mutações nos genes BRCA, uma colaboração conjunta entre as sociedades portuguesas
científicas de Genética Humana, Ginecologia, Senologia e Oncologia e as associações de
cidadãos Evita e Liga Portuguesa contra o Cancro. 159, 160
Numa outra vertente, as associações de cidadãos são também importantes tendo em
consideração o contacto direto com as pessoas. Sendo o cancro uma das principais
doenças no âmbito da medicina de precisão, associações como a Evita desempenham um
papel ativo no apoio, aconselhamento e acompanhamento das pessoas, bem como na
promoção da qualidade de vida. Atividades de consciencialização da sociedade para os
diversos tipos de doentes e métodos de prevenção, assim como diagnóstico e tratamento
inovadores existentes são algumas das suas principais responsabilidades.
O INFARMED está inclusivamente a promover colaborações com associações que
representam a sociedade, de forma a incorporar também a sua visão. O projeto Incluir,
criado pelo INFARMED, pretende promover maior proximidade para com as associações e
os doentes, tendo por objetivo integrar a sua visão no processo de avaliação de
tecnologias. Este projeto será um instrumento de ligação com o cidadão, reconhecendo a
importância do seu envolvimento nas tomadas de decisão em saúde.
O projeto Incluir cria a oportunidade de ouvir as preferências e prioridades do doente
durante a avaliação de tecnologias em saúde, bem como criar maior esclarecimento sobre
os reais impactos que uma nova tecnologia ou terapêutica pode ter na qualidade de vida
do doente e dos seus cuidadores. Neste sentido, as associações de doentes serão
convidadas a participar em sessões de capacitação sobre o processo de avaliação de
tecnologias da saúde. Posteriormente, serão notificadas e convidadas a submeter o seu
contributo cada vez que uma tecnologia relevante à área terapêutica no âmbito da sua
atividade está sob avaliação. 161

159. https://www.ligacontracancro.pt/noticias/detalhe/url/mais-de-quatro-em-cada-dez-mulheres-com-mutacoes-no-gene-brca1-vaodesenvolver-cancro-do-ovario-ate-aos-80-anos/
160. https://www.dn.pt/lusa/interior/sociedades-cientificas-alertam-para-teste-genetico-na-prevencao-do-cancro-do-ovario-10861430.html
161. http://www.infarmed.pt/web/infarmed/cidadaos/doentes-e-associacoes-de-doentes
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► Infraestrutura tecnológica
A visão recolhida por parte dos diversos stakeholders entrevistados relativamente à
necessidade de planeamento e investimento na área de medicina de precisão em Portugal
é semelhante. É consensual a importância de promover iniciativas e planos de ação para o
desenvolvimento deste tipo de práticas a nível nacional. Foi principalmente realçada a
importância de haver uma visão coordenada nesta iniciativa, fazendo uso de certas
infraestruturas que o país já dispõe:

► GenomePortugal – infraestrutura distribuída de sequenciação com o objetivo de
promover a investigação genómica em vários setores. Esta infraestrutura agrega
vários investigadores e técnicos especializados de diversos centros de investigação
nacionais, tendo um papel fundamental na organização da rede de sequenciação
genómica portuguesa, contribuindo para a sua competitividade e potenciando a
participação de Portugal em projetos internacionais. Este consórcio conta com um
investimento financeiro não só a nível nacional, como também a nível da União
Europeia, pretendendo formar e capacitar os profissionais na área e disponibilizar um
conjunto de equipamentos e serviços avançados.162, 163
► BioData.pt – infraestrutura de computação distribuída para a gestão e análise
avançada de dados biológicos, prestando os seus serviços à academia e à indústria.
Esta organização representa um consórcio entre Instituto Superior Técnico, Instituto
Gulbenkian de Ciência, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento (INESC ID), Universidade do Minho, Instituto de
Tecnologia Química e Biológica (ITQB) e Instituto de Biologia Experimental e
Tecnológica (iBET), entre outras, tendo recebido financiamento nacional e europeu
através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (Portugal 2020, CRESC
Algarve 2020, Lisboa 2020). Adicionalmente, funciona também como representante
português na rede ELIXIR (European Life Sciences Infrastructure for Biological
Information).164, 165
► Smart4Health – plataforma digital que possibilita a partilha de informações sobre as
condições de saúde dos cidadãos europeus, de acordo com a regulação da União
Europeia, promovendo a interação entre cidadãos e profissionais de saúde, a
prevenção e feedback, assim como a partilha de dados individuais para investigação e
respetivo benefício da sociedade. Este projeto de investigação, liderado por Portugal
no âmbito do programa europeu de Investigação e Inovação Horizonte 2020, conta
com um financiamento de €22M, sendo que €4M são destinados a organizações
portuguesas.165
Adicionalmente, foi recentemente garantido o financiamento para a implementação de um
centro focado na translação de tecnologia no âmbito da medicina de precisão, o Centro de
Investigação de Excelência em Medicina Regenerativa e de Precisão - The Discoveries
Centre. O seu objetivo passa não só por promover a investigação científica, como também
em traduzi-la em práticas úteis a nível clínico, procurando promover soluções inovadoras e
torná-las acessíveis ao mercado da forma mais rápida e eficiente.
162. https://www.genomept.pt/
163. Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico para 2014-2020, FCT, 2014
164. https://biodata.pt/
165. https://www.smart4health.eu/
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Este centro resulta da parceria entre cinco universidades portuguesas (Universidade do
Minho, Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Universidade de Lisboa e
Universidade NOVA de Lisboa) e uma universidade inglesa, University College London
(UCL), tendo sido criado no âmbito do Horizonte 2020.
O Centro recebeu um financiamento inicial de 15M€ da Comissão Europeia e tem previsto
um investimento adicional que pode chegar até aos 100M€ nos próximos sete anos. A UCL
tem um papel fundamental na partilha de know-how, formação e suporte às atividades do
Centro, nomeadamente na passagem dos resultados obtidos na investigação para a
prática clínica. O projeto está ainda numa fase inicial, estando previsto a curto prazo a
contratação de profissionais, com o objetivo de formá-los e capacitá-los para tornar o
Centro numa referência a nível nacional na área da saúde humana.
Em suma, atualmente podemos verificar que existem ainda muitos desafios para
ultrapassar, de forma a ser possível implementar e desenvolver iniciativas de medicina de
precisão à escala nacional. Alguns dos principais desafios a abordar a nível nacional estão
essencialmente relacionados com:
► Assumir a medicina de precisão como pilar estratégico a nível governamental, para
incentivar investimento para este tipo de práticas;
► Capacitar o Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível de infraestrutura física e
tecnológica, como de número de profissionais especializados, de forma a garantir que
o sistema está preparado para dar uma resposta eficaz, face aos novos diagnósticos
e tratamentos existentes;
► Promover, mediante o devido consentimento, a correta e adequada partilha e
utilização de dados entre diferentes entidades clínicas, de forma a melhorar os
cuidados de saúde prestados e promover práticas de investigação e desenvolvimento
de novas terapias, focadas nos cidadãos. Paralelamente, deve ser garantido que são
cumpridas todas as normas de segurança dos dados, assim como a criação de
regulação e de comités de ética;
► Promover um plano de formação académica e contínua aos profissionais de saúde,
atualizado face à evolução das práticas clínicas, não só ao nível da utilização das
novas tecnologias, como também para fomentar uma maior consciencialização sobre
diagnósticos e tratamentos inovadores;
► Garantir o envolvimento do cidadão na sua saúde, através da promoção eficaz da
literacia face às inovações tecnológicas;
► Definir modelos de financiamento mais adequados, que não coloquem em causa a
sustentabilidade financeira das instituições envolvidas. Adicionalmente, é importante
garantir que a regulação acompanha a inovação e não bloqueia o financiamento e o
acesso por parte dos cidadãos a novas tecnologias.

111

Um fator essencial na procura da resolução destes e outros desafios associados passa pela
colaboração entre as diversas entidades associadas à prestação de cuidados de saúde
focadas em práticas de medicina de precisão. Só assim, em conjunto, será possível
ultrapassar os principais desafios e atingir os objetivos pretendidos, com o foco principal
na saúde do cidadão.
Nesse sentido, é essencial promover uma visão integrada entre os stakeholders chave
(entidades reguladoras, ordens profissionais, sociedades científicas, prestadores de saúde
públicos e privados, meios académicos, entidades de investigação e desenvolvimento,
associações de doentes, entidades financiadoras, farmacêuticas, entidades de dispositivos
médicos, entidades de diagnósticos, entre outras), de forma a promover um correto
planeamento e coordenação das diversas iniciativas necessárias a nível nacional.
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