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de um novo conceito

que está a nascer
dentro e fora
da Europa e que

já chegou a Portugal.
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A

estratégia

para
implementação
da Medicina
de Precisão

em Portugal foi oficialmente
no passado

apresentada
dia

1

1

de dezembro,

no Auditório

Dado o elevado grau de personalização,
medicina de precisão, segundo o especialista,
«acaba por ser também uma medicina
preditiva visto haver menos incertezas
no tratamento do doente»

a

da Ordem

dos Médicos, em Lisboa.

exemplo,

António Vaz Carneiro,
diretor do Centro de Estudos

um em cada quatro doentes

doente com apresentações
clínicas semelhantes», explicou

responde como os ensaios

António Vaz Carneiro. Com

de Medicina Baseados

clínicos» ou, se considerarmos

base nesta informação,

na Evidência

os dez medicamentos

desenvolvidos

apresentou

(CEMBE),
o conceito

para

uma plateia que contou
com a presença de entidades
importantes

na saúde em

no cancro «apenas

vendidos,

mais

em 2018, nos

Estados Unidos da América,
«ao

nível da acidez gástrica, só

um doente em 25 respondeu

inovadores

e personalizados

a cada indivíduo.

Dado o elevado grau
de personalização,

a

medicina

Portugal, nomeadamente,

aos inibidores

da bomba

de precisão, segundo o

representantes da Direção-Geral da Saúde, Ministério
da Saúde e Infarmed.

de protões e, no caso
do colesterol, só um em

também uma medicina

cada 20 beneficiou

O evento foi uma iniciativa

o medicamento

da Associação

fora prescrito».
A medicina populacional

doente», ao contrário

assim, por «um
grau de incerteza considerável
na utilização dos tratamentos

populacional.

Portuguesa

dos Administradores

A Prevenir

Hospitalares.
esteve lá.

* A NECESSIDADE

caracteriza-se,

disponíveis,

DE UMA NOVA

com

que lhes

visto não se saber

quais os doentes que vão
responder bem, mal ou que

ABORDAGEM

concluiu

são

tratamentos

«acaba por ser

especialista,

preditiva visto haver menos
incertezas no tratamento do
do que
acontecia com a medicina
Esta "nova"

medicina abrange várias áreas
terapêuticas

desde as com

maior incidência,

como

o cancro, até às doenças raras.

• COMO É FEITA?

«Tivemos até hoje uma

não vão responder»,

medicina populacional,

o médico especialista

em que extrapolávamos

em Medicina Interna.

Implica um conhecimento
biológico detalhado

incluída num estudo para
o indivíduo.» No entanto,

• MEDICINA

da pessoa através da análise
de diferentes tipos de dados,

DE PRECISÃO: O QUE É?

como genéticos,

«muitos dos nossos doentes

«É o

conjunto de métodos
diagnósticos e de tratamentos

de outros como, por exemplo,

focados nas características

«informação proveniente
da farmácia (se comprou
os medicamentos)
ou até do

os resultados

da população

não respondem

tratamentos,

aos

nem sequer

próximo dos resultados

dos

revelou

individuais

de cada doente

mas também

com base na sua informação

ginásio

António Vaz Carneiro,

genética, de biomareadores,

das pulseiras fitness);

durante a sua intervenção,

fenotípiea ou psicossocial

declarou António Vaz

acrescentando

que o diferenciam

Carneiro.

ensaios clínicos»,

que, por

de outro

[por exemplo, através

Estes dados são -»

processados

através de novas

físicas e tecnológicas,

tecnologias,

como ferramentas

bem como de profissionais

de bigdata (grandes
quantidades

especializados

de dados)

e de inteligência

artificial,

«levando a que se estabeleçam
correlações que permitem
uma intervenção direcionada
para a pessoa em questão».

I O QUE VEM AI

para garantir

que o sistema está preparado
para dar uma resposta eficaz,
face aos novos diagnósticos
e tratamentos

segundo

existentes»,

Agenda Estratégica para o
Futuro da Medicina de Precisão

o conhecimento

em Portugal

gerado pela

a criação de subgrupos

de doentes, que com

a

mesma

maneiras diferentes,

à

diferentes

e ser alvo de monitorizações
diferentes»,

explica o diretor

do CEMBE. Logo, «a ideia
de que se vai desenvolver

um medicamento para

para

TERAPIA GENÉTICA

2020-2023,
entregue durante o evento.
No âmbito desta agenda
estratégica,

medicamentos

- Orientações

Implementação

patologia e os mesmos fatores
de risco vão ser tratados de

com

é necessário

definiu-se que
dar-se prioridade

à revisão

bem

inovadores;

da legislação

para agilizar a implementação
da medicina de precisão. Há
ainda a necessidade de definir

hipertensão arterial para ser
tomado por dois milhões

uma rede e capacitação

de pessoas vai desaparecer
porque vão passar-se a fazer

como de medidas que

medicamentos

ativa do cidadão na sua saúde.

a

para subgrupos

que terão maior resposta».

* EM PORTUGAL
Neste momento,

«é

preciso

capacitar o Serviço Nacional
de Saúde de infraestruturas

de centros de referência

a

maneira como

as doenças são tratadas ou até curá-las.

se destina:
Doentes com doenças
alteração da estrutura
do cancro, os doentes
em que se possa atuar
dos alvos específicos).

cuja causa seja uma
genética. No caso
com mutações
(por prévia definição

assim

promovam uma intervenção
«A progressiva

evolução

TRATAMENTO AGNÓSTICO
DO CANCRO

da investigação

Está a ser testado através de um novo tipo

e desenvolvimento

de ensaios clínicos,

de medicamentos,

combinada

com grandes bases de dados
acessíveis

para análises

e suporte à prática clínica,
a sustentabilidade

financeira

desta área terapêutica

financiamento

«Vão passar-se
a fazer medicamentos
estritamente para
subgrupos que terão
maior resposta»

dramaticamente

* A quem

acesso a diagnósticos

e tratamentos

um tratamento

de precisão e consiste
de informação genética
em células vivas de modo a atingir um gene
mutado, tendo a capacidade de mudar
É

na modificação

definição de guidelines para

como

de precisão propõe uma nova
abordagem à doença e com ela surgem
novas formas de tratamento.

o documento

Por outras palavras, «todo

análise destes dados possibilita

A medicina

eo

de investigação

nacional farão com que
de precisão seja

cada vez mais uma realidade

entre nós. E será também

cidadãos,

envolver os nossos
doentes ou não.»

com um cancro no pulmão pode vir
a fazer o mesmo tratamento
que um
doente com um cancro na próstata.
A quem se destina:
Aos doentes que possuem alvos bem
caracterizados e que falharam
as abordagens tradicionais.

*

a medicina

necessário

denominados basket
doentes com diferentes
tipos de cancro que, em vez de serem
tratados conforme a localização
a doença, «são classificados
e tratados
tendo em conta a mutação ou biomarcador
dos seus tumores», explicou António Vaz
Carneiro. Isto significa que um doente
trials. Estes reúnem

*

