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Sobre este relatório
“Medicina personalizada na América Latina: Universalizando a promessa de inovação” é um relatório elaborado pela
The Economist Intelligence Unit. Este relatório descreve as tendências atuais e futuras dos sistemas de medicina
personalizada na América Latina, fornecendo uma avaliação do estado atual, as barreiras, os fatores habilitantes e as
áreas de oportunidade em nove países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.
A pesquisa foi patrocinada pela Roche Foundation Medicine®.
A pesquisa foi realizada antes da crise da Covid, por isso não aborda diretamente a pandemia. No entanto, as bases
fundamentais e o aparato político necessários para prestar uma atenção à saúde personalizada de alta qualidade
não serão modificados. Os responsáveis por formular políticas deverão continuar pensando na governança, na
conscientização, na infraestrutura e na administração financeira. Não obstante, qualquer evento disruptivo traz
consigo novos desafios e oportunidades, e este relatório constituirá um modelo para os tomadores de decisão no
momento de pensar em como a medicina personalizada pode fazer parte da linha de frente dos serviços de saúde na
América Latina quando as doenças crônicas e agudas voltarem a ser tratadas.
Realizamos uma revisão da literatura e falamos com uma série de especialistas globais e regionais, tanto por telefone
quanto em reuniões e conferências. Gostaríamos de agradecer particularmente aos seguintes especialistas citados
neste relatório:
l Oscar Arrieta, Responsável pela Unidade de Oncologia Torácica, Instituto Nacional de Cancerologia do México, México.
l Federico Augustovski, Diretor do Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Economia da Saúde,
Instituto de Eficácia Clínica e Sanitária, Argentina.
l Florencia Braga, Diretora de Pacientes, Ex-presidenta da Comissão para a Plena Participação e Inclusão das Pessoas
com Deficiência de Buenos Aires, Fundação Investigar, Argentina.
l Juan Capria, Diretor Médico, Presidente e Professor da Argenomics e da Fundação Investigar, Argentina.
l Piga Fernández, Diretora Executiva da GIST Chile, Chile.
l Claudio Ferrari, Consultor, Rede D’Or São Luiz, Brasil.
l Carolina Gabay, Oncologista Clínica do Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde, Instituto Nacional do
Câncer, Argentina.
l Rosa Maria Galindo, Consultora Sênior em Economia da Saúde, Ex-secretária Técnica da Comissão de Saúde do
Congresso Mexicano e Vice-diretora do Conselho Geral de Saúde, Perma Consultores, México.
l Jens Grueger, Diretor e Sócio do Boston Consulting Group, Suíça. Presidente Eleito, ISPOR.
l Gerardo Jimenez, CEO, Genômica Médica e Global Biotech Consulting Group, México. Ex-diretor do INMEGEN.
l Clarissa Mathias, Presidenta da Sociedade Brasileira de Oncologia Médica, Brasil.
l Raquel Paniagua, Vice-presidenta da Organização Dame tu Mano, Uruguai.
l Gabriel Riveros, Ex-Ministro de Saúde, Colômbia.
l Ecuador Santacruz, Coordenador de Qualidade, Hospital Geral Guasmo Sur, Equador.
l Gustavo Sarria, Vice-diretor do Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas, Peru.
l Tannia Soria, Presidenta e Oncologista Clínica do Hospital SOLCA, Sociedade Equatoriana de Oncologia, Equador.
l Diego Touya, Responsável pelo Departamento de Oncologia, Hospital Maciel, Uruguai.
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A medicina personalizada tem o potencial
de melhorar a sustentabilidade do sistema
de saúde e os resultados para os pacientes
Mas o que é a medicina personalizada?
Utiliza avanços tecnológicos
para facilitar:

o
diagnóstico
correto

A medicina personalizada
promete entregar...

eo
medicamento
correto

para o
paciente
certo

no
momento
certo

As tecnologias e os processos
complementares incluem...
Estruturas de atendimento baseadas em valores,
incluindo sistemas de pagamento inovadores

Diagnóstico
precoce e preciso

Planos de
atendimento
individualizado

Monitoramento e
atendimento à distância

Grandes conjuntos de dados –incluindo registros
eletrônicos de saúde– com dados longitudinais

Ferramentas de apoio à decisão clínica que permitem
escolher opções de atendimento centrados nos pacientes
e apoiadas por dados

Melhoramento da
gestão de riscos

Incorporação de dados de mundo real (RWD) e evidência
de mundo real (RWE) nos processos regulatórios
e de avaliação da tecnologia em saúde (ATS)

Opções de
tratamento
personalizado

Independentemente da forma
como a medicina personalizada
for desenvolvida – por exemplo,
por meio do acréscimo
de tecnologias adotadas
gradualmente para atender
necessidades específicas ou
através de uma abordagem
mais geral—o sucesso

requer pelo menos uma
estrutura básica de
apoio, um framework.

Ferramentas analíticas avançadas, aprendizado
automático e inteligência artificial

Mudança do paradigma
“one-size fits all”

Nosso artigo, Medicina
personalizada na América Latina:
Universalizando a promessa de
inovação examina os pontos fortes
e fracos dessa estrutura de apoio na
América Latina.
Nós nos centramos em nove países:

•
•
•
•
•

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica

•
•
•
•

Equador
México
Peru
Uruguai

Medicina personalizada na América Latina:
Universalizando a promessa de inovação
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Da medicina de precisão...

Como é que essas tecnologias podem ser introduzidas nos
sistemas de saúde para que possam beneficiar a todos?
Os países precisam criar uma estrutura que sirva de base à
personalização em geral, com foco nas seguintes áreas:

A medicina sempre foi personalizada. Porém, hoje existem três
desenvolvimentos que estão aumentando radicalmente a capacidade
dos médicos de oferecer planos de prevenção e tratamento cada vez
mais personalizados. Estes são:

1. Uma capacidade
crescente de
coletar e armazenar
informação de uma
forma integrada

2. Uma capacidade
crescente de
reunir informação
dos pacientes em
nível molecular

... à medicina personalizada

3. Ferramentas
analíticas cada vez
mais poderosas
para analisar esta
informação

Governança

Conscientização e
atitudes

Infraestrutura

Administração
financeira

Vontade política

Atitudes e
habilidades da força
de trabalho

Sistemas de
informação e coleta
de dados

Financiamento e
reembolso

Estratégia

Pacientes e
população

Testes de
laboratório

ATS e
reconhecimento de
valor

Este progresso tecnológico levou ao desenvolvimento do que é conhecido
como medicina de precisão.

p8-15

Regulatório

p16-21

medicina
3 Apersonalizada
hoje

países no
4 Nove
caminho da medicina

chamado à
5 Um
ação

•

A vontade política continua sendo limitada

•

As políticas sobre os elementos individuais
da medicina personalizada são comuns,
mas falta uma visão holística

Os países do nível um contam com elementos
consideráveis do framework, mas estão
entravados por lacunas importantes. Estão
“prontos para decidir” se desejam criar
uma abordagem abrangente e holística.

Embora tenham desafios específicos diferentes, seria
vantajoso que os responsáveis por formular políticas
em cada país de estudo tivessem em mente o seguinte:

na América Latina

•

Os reguladores não têm a capacidade
de apoiar a inovação necessária
para a personalização

•

Os profissionais da saúde, em geral, não
estão cientes do potencial desta medicina

•

•

Da mesma forma, o conhecimento geral da
população sobre a medicina personalizada
é baixo mas, onde existem tratamentos, os
pacientes e suas famílias estão engajados

Os países do nível dois têm pontos fortes
importantes, mas menos do que os países
do nível um. Portanto, precisam situar-se
no processo de “reforçar as bases”.
Finalmente, os países do nível três têm
relativamente poucos recursos que possam
ser utilizados pela medicina personalizada.
Estão “começando a jornada”.

Está melhorando a situação dos dados dos
pacientes necessários para uma medicina
personalizada, mas ainda há muito a ser feito

•

As instalações de laboratório de genética
são um projeto em desenvolvimento

•

O financiamento continuará sendo um desafio
até que a medicina personalizada seja vista
como um investimento e não como um custo.

•

personalizada

p22-43

coerente para a medicina personalizada
a fim de permitir a implementação fácil e
rápida das intervenções apropriadas.

2. É necessário aumentar a compreensão
pública e dos especialistas dos
mecanismos, as possibilidades e as
limitações da medicina personalizada.

3. Os países devem estudar a forma de
melhorar a informação médica e a
infraestrutura laboratorial para permitir a
adoção de intervenções personalizadas.

4. As autoridades devem deixar de lado os
preconceitos de que a medicina personalizada é
muito cara e investir em processos de ATS para
assegurar uma tomada de decisão informada.
Prontos para
decidir

Argentina
Brasil
Colômbia
Costa Rica
Uruguai

Reforçando
as bases

Chile
México

Começando a
jornada

Equador
Peru

Os órgãos de Avaliação de Tecnologia em
Saúde (ATS) requerem apoio na região
“A primeira tarefa será
mudar o discurso do gasto
para o investimento”.

1. É necessária uma abordagem de governança

5. A construção de uma estrutura propícia não
servirá apenas de apoio para a medicina
personalizada, mas melhorará a função
do sistema de saúde como um todo.
“Este momento que
estamos vivendo hoje é
muito brilhante para a
medicina. Tudo vai mudar”.

p44-49

p50-53
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Resumo executivo

O

avanço em direção à medicina personalizada colocou o mundo à beira de “uma verdadeira
revolução na saúde, em que podemos oferecer uma solução individualizada para todos”, explica
Gustavo Sarria, Vice-diretor do Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas do Peru.
A medicina sempre envolveu o cuidado das pessoas. Porém, hoje uma série de desenvolvimentos
está aumentando drasticamente a capacidade dos médicos para compreender os fatores específicos
que afetam cada paciente, permitindo adotar planos de prevenção e tratamento muito mais
personalizados. Estas tendências incluem:
l uma capacidade crescente de coletar e armazenar informação de forma integrada,
especialmente nos registros eletrônicos de saúde individuais dos pacientes, que contêm todos
os dados gerados pelas interações de uma pessoa com um sistema de saúde, bem como pelos
próprios dispositivos de monitoramento de um indivíduo;
l uma compreensão e capacidade crescentes para coletar informação sobre o paciente no
nível molecular, começando pelos perfis genéticos dos indivíduos, os patógenos e os tumores, e
incluindo também combinações únicas de proteínas, bactérias e heranças não genéticas em cada
paciente; e
l ferramentas analíticas cada vez mais poderosas para filtrar esta informação a fim de
compreender sua relevância médica no nível de cada paciente.
Esta transição está apenas começando, mas já existem avanços importantes que pressagiam a
magnitude da mudança que é possível. O maior progresso até agora está na oncologia e no campo das
doenças raras. Por exemplo, no caso de certos tipos de câncer – particularmente de mama e pulmão –
o uso de biomarcadores para informar sobre tratamentos específicos tornou-se a norma. Além disso,
as estratégias de tratamento baseadas na informação genômica, independentemente do tecido de
origem, as indicações denominadas tumor-agnósticas, também estão desempenhando um papel
importante do panorama em mudança do tratamento do câncer. Inclusive no âmbito das doenças
transmissíveis, as ferramentas personalizadas estão ajudando na luta contra alguns dos inimigos mais
antigos da humanidade – em particular a tuberculose – bem como contra a mais recente Covid-19. Esta
gestão de doenças informada pela avaliação de biomarcadores, especialmente o uso de ferramentas
de elaboração de perfis genéticos ou moleculares, é chamado de medicina de precisão.
As intervenções de saúde personalizadas estão aumentando em número e disponibilidade em
grande parte do mundo, incluindo a América Latina, que é o centro regional deste estudo. No entanto,
o desafio em muitos países em desenvolvimento não será o fornecimento de medicina de precisão
para os membros da população que contam com recursos financeiros significativos, pois isto já está
acontecendo. O desafio será implantar tal inovação através de sistemas de saúde que atendam à
população em geral; o que chamamos neste documento de “medicina personalizada”. A promessa da
medicina personalizada – que abrange tratamentos direcionados, diagnósticos avançados e análises
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em larga escala de (grandes) dados de saúde – é a melhoria dos resultados dos pacientes e a redução
dos custos de atendimento a longo prazo.
Esta publicação considera primeiramente os elementos básicos necessários para a implementação
bem sucedida da medicina personalizada. Logo após, examina como os nove países latino-americanos
em estudo – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai – estão se
desempenhando para criar essa estrutura – aqui referida como framework – visando ao sucesso.
A medicina personalizada requer que os países desenvolvam um ambiente de apoio holístico:
Uma revisão das intervenções personalizadas nos sistemas de saúde revelou quatro âmbitos chave
que são essenciais para o progresso: a governança, a conscientização e as atitudes, a infraestrutura e a
administração financeira. Cada um deles inclui dois ou três elementos mais detalhados.

Governança

Conscientização
e atitudes

Infraestrutura

Administração
financeira

Vontade política

Atitudes e habilidades da
força detrabalho

Sistemas de informação
e coleta de dados

Financiamento
e reembolso

Estratégia

Pacientes e população

Testes de laboratório

ATS e reconhecimento
de valor

Regulatório

Nossa pesquisa não sugeriu uma ordem hierárquica clara na qual alguns componentes deveriam ser
tratados primeiro e outros depois. Ao invés disso, o sucesso dependerá da construção da estrutura
como um todo. Naturalmente, existem outros frameworks que descrevem o ambiente facilitador
da medicina personalizada, mas elas tendem a abranger uma área similar ou a focar em aspectos
limitados da implementação.*

América Latina e o framework
O restante do estudo contempla o desempenho dos países analisados em termos de implementação
d0 framework da medicina personalizada.
* Ver, por exemplo: Future
Proofing Medicine (https//
futureproofinghealthcare.
com/personalizedhealthcare/buildingblocks), que cobre uma
temática similar, ou
EU-STANDS4PM (https://
www.eu-stands4pm.eu/)
que tem um foco mais
restrito.
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A vontade política continua sendo insuficiente. A implantação da medicina personalizada para
populações inteiras requer visão e compromisso; um bom exemplo disso é a Iniciativa de Medicina
de Precisão lançada nos Estados Unidos em 2015. Entretanto, os especialistas entrevistados para este
estudo indicam que essa vontade política costuma estar ausente em muitos dos países do estudo.
Uma razão frequentemente citada é que muitos funcionários do sistema de saúde e do governo não
veem as intervenções personalizadas como soluções para seus problemas de saúde mais urgentes.
Demonstrar que certas intervenções podem ser rentáveis em uma economia de mercado emergente,

© The Economist Intelligence Unit Limited 2020

MEDICINA PERSONALIZADA NA AMÉRICA LATINA
UNIVERSALIZANDO A PROMESSA DE INOVAÇÃO

e que outras podem até mesmo levar à redução de custos, será a maneira mais rápida de envolver os
responsáveis por formular políticas.
As políticas sobre elementos individuais da estrutura da medicina personalizada são
comuns, no entanto é necessária uma visão holística. Há um número indeterminado de
iniciativas relevantes e valiosas, que provavelmente irão promover o atendimento personalizado.
Por exemplo: países como Brasil, Colômbia, Costa Rica e Uruguai têm políticas nacionais de triagem
genética neonatal; o México tem seu Instituto Nacional de Medicina Genômica que realiza pesquisas
significativas; o Ministério da Saúde da Argentina, em agosto de 2019, assinou um acordo com outras
agências governamentais para desenvolver projetos de medicina personalizada. No entanto, há uma
falta de políticas globais na região que enfrentem o desafio de criar uma medicina personalizada
como um todo; o acordo da Argentina é o mais próximo que qualquer país tenha obtido. Isto é
compreensível.
É provável que o atendimento personalizado seja introduzido nos sistemas de saúde por uma
intervenção de cada vez. Entretanto, a ausência de uma visão geral pode causar brechas notáveis. Por
exemplo, nos planos nacionais de controle do câncer na região não há nenhum debate substancial
sobre a aplicação de tratamentos oncológicos personalizados ou de pesquisas a respeito.
As agências reguladoras têm dificuldade em apoiar a inovação necessária para a
personalização, particularmente durante todo o processo de atendimento. Alguns tipos de
regulamentação relacionada a diferentes aspectos da medicina personalizada já existem na América
Latina, mas a região carece de uma estrutura regulatória integrada. Por exemplo, são comuns os
regulamentos rigorosos de privacidade de dados. Não obstante, há lacunas surpreendentes: O
México é líder em telessaúde, mas não tem nenhuma regulamentação que abranja os aplicativos
médicos de telefonia móvel. De modo mais geral, é provável que as autoridades reguladoras sejam
um obstáculo para a aplicação de tratamentos personalizados. A aprovação de novos medicamentos
já leva notavelmente mais tempo nos principais mercados da América Latina do que nos países
desenvolvidos, e as autoridades reguladoras terão que lidar com a avaliação de novos tipos de
evidências, tais como provenientes de estudos clínicos do tipo “basket” ou adaptativos, além do uso
de novas fontes de dados, como evidência de mundo real.
Os profissionais de saúde com mais experiência em medicina personalizada estão
dispostos a apoiar sua aplicação, mas em geral, a comunidade médica como um todo não
está ciente de seu potencial. Os médicos e enfermeiros generalistas ainda não estão convencidos
da personalização. Contudo, nos casos onde eles veem o potencial para seus pacientes, estão
dispostos a não medir esforços para utilizar intervenções personalizadas. Não obstante, poucos
membros da comunidade médica compreendem os possíveis benefícios para a saúde. Por exemplo,
em uma recente pesquisa com médicos e enfermeiros generalistas brasileiros, 78% admitiram que
“não se sentiram preparados para prestar cuidados de saúde baseados na genômica no contexto
do atendimento primário”. Os especialistas entrevistados para este estudo relataram que a atitude
defensiva dos médicos que não possuem tal conhecimento costuma impedir um maior uso das
abordagens personalizadas. A educação médica geral precisa ser melhorada neste campo.
5
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Do mesmo modo, o conhecimento geral da população sobre a medicina personalizada
é escasso, mas, quando existem tratamentos, os pacientes potenciais e suas famílias se
comprometem muito. Os especialistas entrevistados para este estudo observaram repetidamente
que, como muitos dos médicos tratantes, grande parte da população tem um nível muito baixo
de conhecimento em termos de genética. Porém, certos elementos específicos da medicina
personalizada têm um apoio popular significativo. O uso de aplicativos de cuidado personalizado
da saúde é alto na região e, em alguns países, não fornecer tratamento personalizado para o câncer
de mama seria politicamente perigoso para os funcionários. Em outro extremo, alguns pacientes
com condições que não seriam tratáveis de outra forma, estão usando os tribunais para ter acesso
a intervenções personalizadas. Os pacientes fizeram com que suas vozes fossem ouvidas para
fazer avançar a agenda personalizada na Europa e na América do Norte, e seu desenvolvimento e
formalização na América Latina ajudaria a dar impulso ao processo.
O estado dos dados dos pacientes que são necessários para oferecer a medicina
personalizada está melhorando, mas ainda há muito a ser feito. Os registros eletrônicos de
saúde são cada vez mais comuns na região, e tanto a Costa Rica quanto o Uruguai possuem sistemas
universais e integrados. Seu uso em outros países está aumentando, mas muitas vezes persiste o
desafio de coletar diferentes tipos de dados, especialmente dados não estruturados, bem como de
integrar dados de vários prestadores de atendimento de saúde. Quanto a outras fontes de dados,
os registros de câncer baseados na população estão expandindo sua cobertura, embora os dados
registrados sejam limitados. No entanto, outros registros e bancos de dados potencialmente úteis
continuam sendo raros na prática.
As instalações de laboratório genético são um projeto em andamento. Na América Latina
existem alguns excelentes laboratórios de pesquisa e análise que operam com um alto nível de
qualidade. Porém, os países não costumam ter a capacidade de realizar todo o trabalho necessário
para a vasta implantação da medicina personalizada. As novas tecnologias, como o Sequenciamento
de Nova Geração, estão mudando a forma de diagnosticar as doenças, mas exigem investimentos.
Neste contexto, por exemplo, os grandes painéis de mutação normalmente são enviados para fora
da região e a disponibilidade da tecnologia de Sequenciamento de Nova Geração continua sendo
limitada na maioria dos países do estudo. O acesso a testes relacionados ao câncer geralmente é alto
porque os custos costumam ser pagos ou subsidiados por empresas farmacêuticas. Fora da oncologia,
esse acesso é muito mais restrito.
O financiamento continuará sendo um desafio até que a medicina personalizada seja
considerada um investimento e não um custo. Em grande parte da região, o gasto público e
obrigatório em saúde é baixo, e quatro países do estudo estão abaixo do nível necessário para
alcançar a cobertura universal de saúde. No Brasil, a maior economia, o crescimento do gasto público
está congelado durante as próximas duas décadas. Será uma tarefa difícil encontrar os recursos
para fazer os investimentos que permitirão obter uma medicina personalizada em tal ambiente. Os
especialistas entrevistados para este estudo explicam que o maior obstáculo é quando os tomadores
de decisões financeiras não compreendem a relação custo-efetividade potencial das intervenções
personalizadas.
6
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Os órgãos de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) requerem apoio na região. A
qualidade dos órgãos de ATS nos países do estudo é variada, desde organizações independentes
altamente profissionais no Brasil e na Colômbia, até pequenos departamentos nos ministérios da
saúde ou mesmo coalizões livres de instalações acadêmicas e governamentais. Na maioria dos
países, é necessário criar a capacidade de ATS a fim de informar as decisões sobre quais intervenções
personalizadas fornecem uma relação custo-benefício adequada para que os sistemas de saúde as
adotem. O fortalecimento também deve ir além das capacidades tradicionais de ATS e abordar alguns
dos desafios específicos da avaliação do atendimento personalizado, como, por exemplo, a forma de
considerar o custo dos testes que poderiam afetar as intervenções para múltiplas condições.

O caminho pela frente
Os três níveis na região da aplicação da estrutura de elementos essenciais para a construção
de um sistema de saúde personalizado holístico e integrado: Todos os países do estudo fizeram
pelo menos alguns progressos em partes das estruturas da medicina personalizada. Porém, eles se
encontram inevitavelmente em diferentes etapas. Os países se dividem em três grandes grupos.
Os países do primeiro nível – Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Uruguai – têm elementos
substanciais da estrutura, mas são prejudicados por lacunas importantes. Estão “prontos para decidir”
se desejarem criar uma abordagem abrangente e holística. Os países do nível dois – Chile e México –
contam com pontos fortes importantes, mas menos do que os países do primeiro nível. Portanto, eles
precisam se situar no processo de “fortalecer as bases”. Finalmente, os países do nível três – Equador e
Peru – têm relativamente poucos recursos que possam ser usados para a medicina personalizada. Eles
estão “começando a jornada”.
Desafios gerais em toda a região: Embora tenham desafios específicos diferentes, seria vantajoso
que os responsáveis por formular políticas de cada país do estudo considerassem as seguintes
conclusões gerais de nossa pesquisa:
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1.

É necessária uma abordagem de governança coerente visando à medicina personalizada para que
possam ser aplicadas as intervenções apropriadas que beneficiem toda a população.

2.

É necessário aumentar a compreensão pública e dos especialistas sobre os mecanismos, o
potencial e as limitações da medicina personalizada para ajudar a facilitar sua introdução

3.

Os países devem considerar formas de melhorar a informação médica e a infraestrutura
laboratorial para facilitar a adoção de intervenções personalizadas o mais rápido possível.

4.

Os funcionários devem deixar de lado os preconceitos de que a medicina personalizada é muito
cara e investir em processos de ATS para garantir uma tomada de decisão informada.

5.

A construção de uma estrutura propícia não servirá apenas de apoio para a medicina
personalizada, mas melhorará a função do sistema de saúde como um todo.
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Introdução
De pessoal a personalizada
		
		

Paciente: Doutor, dói quando eu faço isso.
Médico: Então não o faça.

			Henny Youngman

A medicina foi pessoal desde seu início. As interações entre médico e paciente sempre envolveram
a coleta de informação sobre as coisas que preocupam o paciente, uma avaliação dessa informação
com base na experiência médica e a decisão sobre qual é a intervenção que pode ajudar. Embora
tenha décadas de antiguidade, a piada de Henny Youngman de fato inclui uma prescrição altamente
personalizada para um conjunto muito específico de sintomas. Este intercâmbio poderia ter ocorrido a
qualquer momento desde a época de Hipócrates. Nesse sentido, Gabriel Riveros – médico qualificado
e ex-ministro da Saúde da Colômbia – sem dúvida fala em nome de numerosos clínicos quando diz: “Eu
sempre me esforcei para personalizar a medicina”.
Os sistemas de saúde que mostram este grau de personalização contribuíram consideravelmente
para melhorar a condição humana. A expectativa de vida na maior parte do mundo é maior do
que nunca. Certas infecções, que antes aterrorizavam justificadamente as comunidades, são agora
combatidas com um curto tratamento de antibióticos; nossa compreensão sobre os riscos para a saúde
nos permite hoje um aconselhamento muito mais eficiente sobre as decisões que devemos tomar em
relação ao nosso estilo de vida.
No entanto, continua existindo uma debilidade fundamental. A capacidade dos profissionais da
saúde de fornecer um atendimento verdadeiramente personalizado ainda é restrita, devido à limitada
base empírica disponível. Estamos vivendo no que Juan Capria – diretor médico do Grupo Argenomics,
uma empresa de serviços genômicos – chama de “a idade das médias”. Federico Augustovski, diretor
do Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Economia de Saúde do Instituto de Eficácia
Clínica e Sanitária da Argentina, explica que “infelizmente, na medicina, as decisões são baseadas nos
[resultados obtidos com] grandes grupos de pacientes”.
Isto acontece porque a informação disponível e o escopo do conhecimento médico ainda não são
suficientes para que os médicos clínicos possam fazer diagnósticos altamente personalizados. Em vez
disso, os pacientes têm sido colocados frequentemente em uma categoria geral integrada por aqueles
que compartilham o mesmo tipo de nível de risco ou condição aparente. Com muita frequência,
“poderíamos praticar a medicina meramente com base em tentativas e erros”, explica Jens Grueger,
Diretor e Sócio do Boston Consulting Group e Presidente Eleito da ISPOR, uma sociedade profissional
de farmacoeconomia e pesquisa de resultados. Em 2015, um comentário publicado na Nature informou
que os 10 principais medicamentos vendidos nos Estados Unidos beneficiaram apenas entre 4% e 25%
das pessoas que os consumiram. 1 Isto acarreta não apenas o custo, mas também os efeitos adversos
potencialmente tóxicos dos medicamentos. Em algumas áreas, como a oncologia, as opções têm sido
8
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particularmente restritas. Nestes campos, como explica Claudio Ferrari, consultor da cadeia hospitalar
privada brasileira Rede D’Or São Luis: “Até agora, estivemos testemunhamos uma medicina muito
pouco civilizada”.

O auge dos dados: Prontuários Médicos Eletrônicos,
Banco de Dados (Registros) e e-Saúde
Existem três grandes tendências coincidentes que vêm remodelando a capacidade dos médicos
clínicos de compreender o paciente como indivíduo a fim de oferecer um atendimento melhor e mais
personalizado. A primeira tendência é a maior capacidade de todos os sistemas de saúde para coletar,
integrar e armazenar ainda mais informação sobre pacientes individuais. No coração deste avanço está
o crescente uso de prontuários eletrônicos de saúde (Electronic Health Records, EHR), que são capazes
de combinar dados de uma mesma pessoa provenientes de vários prestadores de saúde e, às vezes,
dados gerados fora do ambiente clínico. Por exemplo, os sensores remotos, tanto portáteis quanto
implantados, que estão conectados com instalações médicas, podem fornecer um fluxo constante de
informação que detalha o estado de saúde dos pacientes no dia-a-dia. Para citar apenas um exemplo
de como este avanço pode ser importante por si só, um estudo geral sobre triagem realizado em 2015
revelou que somente com o monitoramento de pacientes com insuficiência cardíaca eram obtidos
níveis inferiores de mortalidade. 2
Além disso, as pessoas estão dispostas a colaborar com a geração de dados para cuidar de sua
própria saúde, expandindo assim significativamente o volume de informação disponível. Uma
pesquisa com pacientes americanos em 2016 revelou que 78% estavam dispostos a usar dispositivos
tecnológicos que monitorassem seus estilos de vida ou sinais vitais e compartilhassem a informação
com os prestadores de serviços de saúde. 3 De fato, as pessoas geram tantos dados próprios que
os sistemas de saúde estão tendo dificuldade para utilizá-los de forma eficiente. 4 E os pacientes
potenciais também não estão esperando que esses sistemas de saúde utilizem seus dados pessoais
para fins médicos. Um estudo de 2020 estima que cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo
usam aplicativos de saúde em seus telefones celulares (mHealth) para realizar auto-avaliações.

Compreendendo a nós mesmos: biologia molecular e
genética
A segunda tendência é uma maior compreensão da biologia molecular e da genética. O Projeto
Genoma Humano foi concluído em 2003. Desde então, aumentou rapidamente nossa compreensão
das implicações médicas dos genes e das interações entre eles; genes que não só pertencem
aos humanos, mas também são encontrados em vários patógenos e tumores. A velocidade para
determinar a conformação genética das células de todos os tipos também se acelerou bastante.
Há uma série de novas tecnologias chamadas conjuntamente de Sequenciamento de Nova
Geração (Next Generation Sequencing, NGS) que permitem sequenciar, em um único dia, todo
o DNA (Sequenciamento do Genoma Completo) de uma pessoa, ou apenas das partes que
produzem proteínas (Sequenciamento do Exoma Completo). Os genes constituem apenas uma
parte do panorama geral a nível microscópico. O Dr. Augustovski faz referência a uma variedade
9
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Para mais informação,
consulte Amy Nordo et al.,
“Use of EHRs data for clinical
research: Historical progress
and current applications”,
Learning Health Systems,
2019; Martin Cowie et al.,
“Electronic health records to
facilitate clinical research”,
Clinical Research in
Cardiology, 2016.
†

‡ A título de esclarecimento,
observamos aqui que este
estudo não integra conceitos
de atendimento centrado
no paciente, ou centrado
na pessoa, na medicina
personalizada.
Na prática, ocorrem
numerosas superposições:
por exemplo, o tratamento
personalizado mais
apropriado pode depender
tanto dos desejos e valores
individuais do paciente
quanto de seu DNA. No
entanto, nesta pesquisa,
consideramos questões
relacionadas à potencial
entrega pelos sistemas
de saúde de opções de
tratamento personalizadas
a pessoas antes de aplicá-las
(idealmente) a partir de uma
perspectiva centrada no
paciente.
Para mais detalhes sobre o
atendimento centrado no
paciente, veja Economist
Intelligence Unit, Creating
healthy partnerships: The
role of patient value and
patient- centred care in
health systems, 2019.
* A título de exemplo,
consulte aqui o debate
do Conselho Nacional
de Pesquisa: https:// ghr.
nlm.nih.gov/primer/
precisionmedicine/
precisionvspersonalized
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de outras disciplinas “-ômicas” significativas, tais como a “epigenômica [o estudo das mudanças
nas características que podem ser transmitidas aos descendentes mas que não envolvem
mudanças na sequência do DNA], a proteômica [o estudo do conjunto de proteínas em um
indivíduo], a bacteriômica [o estudo do conjunto de bactérias que habitam em um indivíduo] ou a
farmacogenômica [o estudo de como os genes afetam a resposta de uma pessoa às drogas]”. Todas elas
podem ser importantes para a saúde de uma pessoa e a reação do indivíduo aos riscos para a saúde, às
doenças ou aos medicamentos.

“Quando comecei a trabalhar em oncologia, havia uma doença chamada
‘câncer de mama´. Hoje, o termo ‘câncer de mama´ se refere a uma de pelo
menos cinco doenças diferentes”.
Esta maior compreensão em nível molecular do paciente e da doença já está redefinindo algumas
áreas da medicina. O Dr. Ferrari, por exemplo, explica: “Quando comecei a trabalhar em oncologia,
havia uma doença chamada ‘câncer de mama´. Hoje, o termo ‘câncer de mama´ se refere a uma de pelo
menos cinco doenças diferentes”.
Com esta maior capacidade de diagnóstico, passamos a entender melhor o que pode restaurar a
saúde, acrescenta Ferrari. “Ao entender o que há de errado com a célula, podemos tentar interceder.
Ao mesmo tempo, esta compreensão mais sutil da doença e como é afetada pelos tratamentos nos
permite reduzir o número de prescrições de medicamentos ineficazes”.
O câncer de cada paciente é diferente; não existem dois pacientes diagnosticados com o mesmo
tipo de tumor que compartilhem a mesma composição genética.5 A compreensão desta realidade
levou ao desenvolvimento dos chamados biomarcadores tumor-agnósticos, com terapias que se
concentram nas características moleculares do tumor e não na localização do tumor no organismo;
estas abordagens tumor-agnósticas para o tratamento do câncer fazem parte de uma tendência mais
ampla na medicina personalizada.6 Como diz Clarissa Mathias, presidente da Sociedade Brasileira
de Oncologia Médica, atualmente é possível oferecer um melhor tratamento ao “individualizar o
atendimento do paciente de acordo com as características moleculares”.

“Tudo vai mudar”: o nascimento da medicina de precisão
A terceira tendência é que os avanços tecnológicos agora nos permitem analisar toda essa nova
informação de forma mais eficaz. Com as devidas cautelas, os dados agregados dos prontuários
eletrônicos de saúde podem ser usados em estudos em larga escala, especialmente onde os registros
especializados de doenças não estão disponíveis.+ A disciplina de aprendizado de máquina interativo,
o “Machine Learning”, está sendo aplicada como uma forma de obter o máximo de informação possível
das crescentes montanhas de dados que emergem dos registros eletrônicos de saúde e das diversas
ferramentas do tipo “-ômicas”.7-9 Essa coleta de dados serve como base para o desenvolvimento
de novos diagnósticos, tratamentos personalizados e ferramentas de apoio às decisões clínicas, na
esperança de que essas tecnologias permitam gerar uma abordagem muito mais individualizada da
medicina do que nunca.
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Cada uma dessas tendências é, até certo ponto, uma mera continuação do que aconteceu no passado.
A medicina tem coletado e informado dados há muito tempo: os primeiros relatórios de casos médicos
datam do antigo Egito, 10 e o primeiro uso de um registro de câncer de base populacional como
ferramenta de pesquisa ocorreu em Hamburgo em 1927. 11 O que torna os desenvolvimentos atuais
verdadeiramente revolucionários é o impacto coletivo dessas três tendências. A coleta de grandes
quantidades de dados biológicos, ambientais, comportamentais e sociais significativos, combinada
com uma profundidade de análise sem precedentes, permitirá desenvolver uma imagem detalhada
dos vários fatores que, individualmente ou em conjunto, afetam a saúde. Este entendimento, por
sua vez, nos permitirá adotar uma abordagem mais sutil para a gestão de riscos e o tratamento das
pessoas. Embora não sejam criadas novas intervenções para cada pessoa, o nível em que os fatores
relevantes para um paciente específico moldarão seu percurso clínico justifica o uso do termo
“medicina de precisão” para denominar esta nova realidade.
Os diversos fatores por trás desta reformulação da medicina explicam porque surgiram numerosas
definições de medicina de precisão (às vezes chamada de personalizada) e porque nenhuma delas
capta a totalidade da história. Algumas, por exemplo, se concentram na análise molecular, enquanto
outras se baseiam na diferenciação dos cuidados de acordo com o indivíduo. Mesmo as definições
mais amplas, como as da União Europeia: “Fornecer o tratamento certo ao paciente certo com a
dose certa no momento adequado”, podem abranger muito do que acontece, mas não cobrem a
totalidade. (Neste caso, por exemplo, são deixadas de lado as oportunidades de maior prevenção).‡
Também é levantada a questão da existência ou não de uma superposição entre os termos medicina
personalizada e medicina de precisão : este assunto tem sido muito debatido*: para os fins deste
relatório, usaremos os termos indistintamente.
Seja qual for a definição final, o impacto potencial da medicina de precisão é claro. O Dr. Riveros
vê isso como “a maior oportunidade na história da medicina para o paciente receber algo muito mais
sob medida, muito mais personalizado”. O Dr. Gustavo Sarria, Vice-diretor do Instituto Nacional de
Doenças Neoplásicas do Peru, concorda. A medicina personalizada, diz ele, oferece a possibilidade
de alcançar “uma verdadeira revolução na saúde, quando podemos dar a cada pessoa uma solução
individualizada”. O Dr. Ferrari também concorda: “O momento que estamos vivendo hoje é excelente
para a medicina. Tudo vai mudar”.

O desenvolvimento da medicina de precisão até agora
Até certo ponto, é possível encontrar elementos da medicina de precisão em todos os lugares, embora
estejamos apenas começando a ver a transformação que ela traz. Consequentemente, está mais
desenvolvida em alguns sistemas de saúde e para certos tipos de condições. O Dr. Riveros reconhece
que “alguns esforços individuais estão progredindo mais rapidamente do que outros”. Por exemplo,
o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra começou a usar o Sequenciamento do Genoma Completo
regularmente para novos casos de tuberculose a fim de determinar se o patógeno envolvido é
resistente a um ou mais dos fármacos padrões. 12 Isto permite um tratamento mais eficaz com base na
infecção específica do paciente.
11
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De forma similar, embora grande parte da luta contra a pandemia da Covid-19 tenha se baseado
em algumas das mais antigas intervenções de saúde pública disponíveis, tais como as quarentenas, a
medicina de precisão também desempenha um papel fundamental. Os testes para confirmar casos,
por exemplo, baseiam-se na busca do RNA típico do vírus.13 Sem esta informação, as ferramentas de
saúde pública existentes são muito mais difíceis de gerenciar.
O tratamento de doenças raras constitui outro campo no qual se constata uma aplicação crescente
das ferramentas genéticas e da análise avançada de dados. Nos últimos anos, várias tecnologias de
Sequenciamento de Nova Geração começaram a ser utilizadas para ajudar a diagnosticar pacientes
que às vezes tinham passado anos sem saber exatamente qual era seu problema. Esta abordagem
também levou à descoberta de condições anteriormente desconhecidas e até mesmo à identificação
de algumas terapias potenciais.14-16

“O momento que estamos vivendo hoje é excelente para a medicina. Tudo vai
mudar”.
No entanto, as maiores mudanças, de longe, ocorreram no campo da oncologia. O câncer de
pulmão de células não pequenas e o câncer de mama testemunharam o maior avanço, embora
os testes de biomarcadores também façam parte do cuidado padrão para muitos outros tipos de
câncer, como o melanoma e o câncer de estômago.17 Com esta informação sobre a genética e outros
atributos dos tumores, os médicos podem escolher o plano de tratamento que seja mais apropriado e
potencialmente mais eficaz. O câncer de pulmão, em particular, mostra o potencial de melhora rápida
nos resultados do tratamento. Embora ainda sejam baixas, as taxas de sobrevivência aumentaram de
quatro a cinco vezes em pacientes diagnosticados em etapas tão tardias como o estádio IV quando a
presença de mutações EGFR ou PD-L1 indica a utilidade de certos medicamentos específicos.18
Não obstante, mesmo em oncologia, estamos apenas começando a ver a realização da promessa
da personalização. Carolina Gabay, oncologista do Instituto Nacional do Câncer da Argentina, explica
que “o número de genes [pesquisados] em um teste de painel é maior do que o que pode ser usado
para selecionar uma das terapias direcionadas disponíveis”. De fato, em 2017, apenas 11 das mutações
genéticas em qualquer câncer tinham tratamentos associados e aprovados.17 No entanto, os avanços
estão acontecendo rapidamente: 42% das drogas aprovadas em 2018 pela Administração de Alimentos
e Medicamentos dos EUA (FDA) puderam ser classificadas como medicina de precisão. As famílias
ou as condições mais frequentemente visadas foram os cânceres (10 em 25 aprovações) – incluindo
tratamentos para tumores-agnósticos – e as doenças genéticas raras (9 em 25).*
Apesar deste progresso, continuam existindo barreiras potenciais para a implementação da
medicina de precisão. Recentemente, em 2017, a OCDE descobriu que apenas 10 dos 28 países
membros examinados tinham acordos de registros eletrônicos de saúde que poderiam ser descritos
como “sistemas de informação de saúde de classe mundial que respaldam a qualidade, a eficiência e
o desempenho dos sistemas de saúde”.19 E a melhor forma de abordar os problemas de ordem prática
e ética que envolvem a aplicação de Big Data à informação médica continua sendo uma questão de
debate.8
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A base de evidências
Qual é a base de evidências da medicina de
precisão?A questão é, de fato, muito ampla, como
perguntar sobre a base empírica da cirurgia.
Como explica o Dr. Augustovski, devemos “separar
o joio do trigo. O fato de uma intervenção ser
personalizada não significa necessariamente que
ela seja melhor do que a medicina convencional.
Devemos saber como avaliar cada uma
delas”. E a avaliação representa um desafio: às
vezes o processo tradicional de aprovação de
medicamentos, que envolve ensaios da fase 1 à
fase 3, pode nem sempre representar a melhor
abordagem.
Dito isto, as evidências sugerem que muitos
tratamentos personalizados, quando são
estendidos a todo o sistema de saúde, não só
melhoram o custo-benefício, mas podem, em
alguns casos, gerar grandes economias. Um estudo
do Instituto Nacional do Câncer da França, por
exemplo, revelou que um investimento de 1,7
milhões de euros em centros regionais de testes
genéticos para apoiar os testes EGFR em pacientes
com câncer de pulmão poderia reduzir os custos
do tratamento em 69 milhões de euros. Da mesma
forma, um estudo realizado pela consultora
Genomic Health estimou que com os testes
genéticos apropriados de tumores mamários, o uso
de drogas quimioterápicas poderia ser reduzido em
34%. 20,21

de 2018 em pacientes com câncer em estágio
avançado em um hospital dos EUA mostrou que
a oncologia de precisão aumenta a sobrevivência
geral enquanto reduz os custos médios semanais
de saúde, a utilização de recursos e os custos
do final da vida.22 Além disso, uma meta-análise
de 570 ensaios clínicos de fase II sobre uma
variedade de cânceres revelou que as intervenções
personalizadas melhoraram significativamente a
taxa de resposta, a sobrevida livre de progressão
e a sobrevida global em comparação com as
terapias não-personalizadas. Além disso, causaram
significativamente menos mortes e efeitos adversos
relacionados com o tratamento.23 Também
na América Latina há evidências a favor das
terapias personalizadas: no Brasil, os diagnósticos
complementares de pacientes com câncer de
pulmão foram considerados custo-efetivos. 24
A medicina de precisão não constitui uma
intervenção única: é uma mudança de paradigma.
Portanto, não é possível dizer que todas as
intervenções incluídas nesta estrutura valem a
pena ser adotadas: isto é verdade em qualquer
uma das áreas de inovação médica. Entretanto,
as tendências que impulsionam a personalização
indicam que surgirá um número ainda maior de
intervenções personalizadas que fará sentido
implementar em todo o sistema de saúde. No
entanto, levar isso à prática não será tão simples
quanto apontar seus enormes benefícios
potenciais. Os sistemas de saúde são ambientes
notoriamente complicados para realizar inovações.

A literatura científica também fornece
evidências do potencial impacto desta tecnologia.
* Análise de dados da
Economist Intelligence
Unit na Coalizão de
Medicina Personalizada,
Personalized Medicine at
FDA: A Progress Report &
Outlook, [2019].
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O que está acontecendo na América Latina?
A medicina de precisão já existe na América Latina. A Dra. Mathias explica que no Brasil, por exemplo,
o uso de biomarcadores para determinar as opções de medicação é uma prática comum na área
de oncologia do setor privado. Não obstante, este não costuma ser o caso no Sistema Único de
Saúde (SUS), um sistema público que atende 75% da população (embora alguns centros públicos de
referência tenham seus próprios orçamentos para testes e equipamento especializado). Da mesma
forma, Gerardo Jiménez, CEO da Genômica Médica no México e ex-diretor do Instituto Nacional de
Medicina Genômica desse país, explica que o uso e o crescimento da medicina de precisão no México
“surge principalmente de iniciativas de medicina personalizada vindas do exterior, que são destinadas
particularmente ao setor privado e continuarão sendo acessíveis ao segmento da população que
possui recursos econômicos”. A fragmentação dos sistemas de saúde é uma história que se repete em
toda a região.
Mesmo em países onde a fragmentação é um problema menor, como na Costa Rica, onde o sistema
público de segurança social cobre quase toda a população, a mudança representa um desafio. A Dra.
Eugenia Cordero, da Faculdade de Farmácia da Universidade da Costa Rica, comentou à imprensa que
o sistema de saúde de seu país está adotando algumas intervenções personalizadas, mas não para
todas as condições para as quais elas estão disponíveis. Além disso, a velocidade da mudança é maior
do que o país pode sustentar.25
A fim de desenvolver todo o potencial da medicina personalizada e de precisão – tanto na América
Latina quanto em outros lugares – esta deve ser acessível para todos os pacientes de todos os
sistemas de saúde: uma situação referida neste estudo como “medicina personalizada”. Esta transição
envolve muito mais do que simplesmente adotar novos tratamentos à medida que são descobertos.
A transição deve ser apoiada por uma estrutura institucional. Sem esta base, será difícil fornecer até
mesmo os padrões atuais de atendimento. Ecuador Santacruz, coordenador de qualidade no Hospital
Geral Guasmo Sur, explica o seguinte sobre o tratamento do câncer no Equador: “Nossos oncologistas
têm amplo conhecimento e experiência. Eles administram muito bem os casos clínicos em nível
individual, mas não têm apoio suficiente nem as ferramentas necessárias para tomar as medidas que
os pacientes precisam”.
Existem diferentes opiniões sobre a urgência da necessidade de passar à medicina personalizada
como um todo. No Uruguai, por exemplo, o Dr. Diego Touya, diretor de Oncologia do Hospital Maciel,
acredita que “devemos migrar para a medicina personalizada. Não há dúvidas sobre isso. Eu acho que
é muito viável”. Em sistemas de saúde com menos recursos, surgem outros grandes problemas. A Dra.
Tannia Soria, presidenta da Sociedade Equatoriana de Oncologia, explica que em seu país, “a questão
da saúde personalizada parece muito interessante, mas infelizmente temos outros problemas que
certamente têm mais prioridade, como a cobertura da saúde e contar com o atendimento primário
adequado”. Contudo, ele acrescenta que devido à medicina personalizada oferecer uma promessa de
tal dimensão, o Equador deverá começar a caminhar nessa direção na medida do possível.
Esta tensão entre os recursos, as necessidades e as oportunidades que apresenta a medicina
personalizada são comuns nos países em desenvolvimento. Como mostrou uma análise em 2017, estes
14
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estados estão entre a cruz e a espada. Por outro lado, o ideal – um “investimento em infraestrutura de
larga escala que abranja desde a descoberta até a implementação translacional da ciência genômica”
– é inalcançável. Além disso, é pouco provável que funcione “simplesmente ‘transplantar a genômica’
dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento”.26 A maneira de resolver esta questão
não é colocá-la como uma escolha entre uma coisa ou outra. Na prática, a medicina personalizada
na América Latina envolverá a implementação de um maior número de intervenções em todos os
sistemas de saúde.

Objetivos do relatório
Seja qual for a forma em que um país desenvolve a medicina personalizada – somando as capacidades
adotadas inicialmente de maneira gradual para atender necessidades específicas ou utilizando uma
abordagem mais geral – é necessária pelo menos uma estrutura básica de apoio para atingir o sucesso.
O restante do estudo leva em conta, em primeiro lugar, os componentes necessários dessa estrutura.
As seguintes seções analisarão as forças e as deficiências desses elementos na América Latina, focando
em nove países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai
(os chamados “países do estudo”). Finalmente, oferecemos algumas ideias sobre como a medicina
personalizada pode ser expandida em toda a região de forma sustentável e equitativa.
Nesta análise, aproveitamos especialmente os conhecimentos adquiridos nas especialidades
pioneiras na medicina personalizada, principalmente a oncologia, mas também nos campos das
doenças raras e da saúde digital pessoal. Os problemas que surgirem e suas possíveis soluções
provenientes dessas áreas provavelmente refletirão a forma pela qual a medicina personalizada pode
ser expandida para todos os sistemas de saúde como um todo.

15
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Implementando a medicina personalizada
Os componentes básicos da medicina personalizada
Como a mudança para a medicina personalizada afeta todos os aspectos dos sistemas de saúde, uma
variedade de partes interessadas (stakeholders), precisará ser engajada e convencida de seu valor; em
todos os lugares há barreiras e obstáculos potenciais que precisarão ser reconhecidos e, se não forem
neutralizados, pelo menos mitigados. É instrutivo analisar alguns estudos recentes sobre as barreiras e
os fatores habilitantes da medicina personalizada.
Em 2014, a Aliança Europeia para a Medicina Personalizada, uma aliança de especialistas em
saúde, organizações e associações de pacientes, publicou um importante artigo sobre as barreiras na
implementação da medicina personalizada e de precisão. Esta aliança revisou a literatura existente,
sondou as partes interessadas e entrevistou os principais líderes de opinião. 27 As barreiras identificadas
foram agrupadas em três domínios: científico (processos de ATS, dados de saúde, pesquisas, diretrizes
e padrões harmonizados), operacional (infraestrutura de tecnologia da informação, educação e
treinamento, pacientes empoderados) e econômico (reembolsos). Uma revisão global publicada
três anos depois por uma equipe coreana identificou cinco categorias de barreiras comuns:28 as
relacionadas com a ciência (disponibilidade de testes, tempo de resposta, evidência de utilidade),
a educação (de profissionais públicos e da saúde, médicos de família, interpretação das testes),
questões éticas, jurídicas e sociais (tais como a privacidade, o consentimento e os regulamentos de uso
compartilhado de dados), a tecnologia da informação (infraestrutura, registros eletrônicos de saúde,
coleta de dados) e os reembolsos (aceitação das seguradoras, cobertura e economia).
A maioria dos países analisados nos artigos anteriores eram países de alta renda. Apesar disso, a
medicina personalizada não é apenas um movimento nos países ricos. Uma revisão sistemática foi
conduzida por acadêmicos da Indonésia, Malásia, Cingapura e Tailândia, na qual eles entrevistaram as
principais partes interessadas (stakeholders) dos quatro países.29 Foi avaliada a adoção da medicina
personalizada e de precisão usando uma estrutura composta de seis tópicos: sistema de saúde
(incluindo tecnologia, recursos humanos e financiamento da saúde), governança (incorporação
da medicina personalizada em um plano estratégico, preocupações éticas e de privacidade, apoio
às iniciativas de pesquisa em larga escala), acesso (entidades de ATS e similares), conscientização
(advocacia de pacientes e campanhas de conscientização), implementação (treinamento, centros de
excelência) e dados (prontuários eletrônicos de saúde, biobancos, registros de pacientes).
Finalmente, uma equipe dos EUA desenvolveu, por meio de uma série de grupos de discussão,
pesquisas e entrevistas, uma estrutura temática de desafios comuns para a medicina personalizada.30
Suas categorias soam similares: educação e conscientização (entre pacientes e profissionais de saúde);
empoderamento do paciente (incluindo privacidade e consentimento); reconhecimento de valor
(como gerar e avaliar a base empírica); infraestrutura e gerenciamento da informação (incluindo como
avaliar dados significativos em escala, o Big Data); e garantia de acesso ao atendimento (mudança de
paradigma para pagamentos baseados em resultados).
16
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A estrutura da EIU para a avaliação da medicina
personalizada
Nossa avaliação levou estas listas de barreiras e desafios para a medicina personalizada e extraiu
os elementos mais recorrentes. Em seguida, transformamos essas barreiras em potenciais fatores
habilitantes para obter uma estrutura que não gera impedimentos, mas sim produz o que é necessário
para que este tipo de atendimento prospere. Por exemplo, a medicina personalizada não melhorará a
saúde da população se não houver políticas para apoiar mudanças no sistema de saúde, se não houver
orçamentos para implementá-las, ou se os médicos não souberem como executar as intervenções
personalizadas. Por mais que possivelmente sejam deixados de lado alguns indicadores (ainda não
aparentes), que serão importantes em estágios posteriores da transição para um sistema de medicina
personalizada, a estrutura contém os componentes básicos sem os quais um progresso significativo
pareceria logicamente impossível.
Agrupamos estes componentes em quatro domínios habilitantes complementares (Figura 1). São
eles: Governança, Conscientização e atitudes, Infraestrutura e Administração financeira. O domínio
da Governança incorpora aspectos de vontade política, planejamento estratégico, tais como a
incorporação da medicina personalizada nos Planos Nacionais de Controle do Câncer e supervisão
regulatória. O domínio da Conscientização e atitudes inclui não apenas a consciência dos pacientes e
da população, mas também dos profissionais de saúde, muitos dos quais por falta de conhecimento
podem resistir às mudanças. O terceiro domínio abrange a infraestrutura, por exemplo, os sistemas de
informação, além dos laboratórios e outros centros de diagnóstico. O último domínio se concentra na
Administração financeira, incluindo questões como o financiamento e o reembolso do atendimento,
assim como a capacidade das agências de avaliação de tecnologia em saúde (ATS) de fornecer uma
visão objetiva do valor entregue na medicina personalizada. Esses domínios aparecem nos planos
nacionais de uma ampla gama de países.

Figura 1: Framework das EIU para a avaliação da medicina personalizada
Governança

Conscientização
e atitudes

Infraestrutura

Administração
financeira

Vontade política

Atitudes e habilidades
da força de trabalho

Sistemas de informação
e coleta de dados

Financiamento e
reembolsos

Estratégia

Pacientes e população

Testes de laboratório

ATS e reconhecimento
de valor

Regulatório
Fonte: The Economist Intelligence Unit
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Qual domínio vem primeiro?
As diversas estruturas são melhor construídas de maneiras diferentes. Em alguns casos, uma série de
indicadores representa a fundação, enquanto outros representam a superestrutura que mais tarde é
erguida sobre essa fundação. Em outros casos, o desempenho de um país em certo elemento distintivo
do framework mostra onde esse país está localizado no caminho para o sucesso, que é transitado
passo a passo. Neste estudo, a melhor analogia não é que alguns indicadores representam a fundação
de um edifício ou etapas ao longo de um caminho, mas sim que todos eles são paredes de suporte
sem as quais outros elementos importantes da estrutura, talvez até mesmo todo o edifício, seriam
simplesmente instáveis. O desafio será construí-los em paralelo, para que possam se apoiar o máximo
possível em cada etapa do desenvolvimento da medicina personalizada. Portanto, diferentes países
tomarão distintas rotas para um cuidado à saúde personalizado, de acordo com suas prioridades e seus
pontos de partida.
Antes de analisar em profundidade os países de nosso estudo, será útil considerar brevemente
alguns exemplos do que está acontecendo fora da América Latina. Eles mostram as possibilidades
oferecidas pelo conhecimento atual e o progresso que está sendo realizado em outras partes do
mundo.
A Figura 2 fornece alguns breves exemplos de iniciativas em muitos países desenvolvidos. Uma
análise mais detalhada de três outros países - Tailândia, Itália e Reino Unido (especificamente
a Inglaterra) - também fornece uma visão útil sobre a forma em que as instituições nacionais
podem apoiar o desenvolvimento da medicina personalizada em países com diferentes níveis de
desenvolvimento econômico. Assim, o Quadro 1 resume algumas das principais atividades em cada
país a partir da perspectiva do framework proposto. Embora existam diferenças nas abordagens
adotadas pelos países, também existem semelhanças importantes: isto demonstra a ampla gama
de problemas que precisam ser tratados simultaneamente. A Itália, o Reino Unido e a Tailândia não
são necessariamente exemplos de “melhores práticas”, mas seus planos são representativos de um
conjunto de países que atualmente tentam encontrar a melhor maneira de incorporar a medicina
personalizada e de precisão em seus sistemas de cuidados da saúde.
Nos próximos capítulos, este estudo descreve os atuais progressos nos quatro domínios do
framework proposto para a implementação da medicina personalizada na América Latina.
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Figura 2: Os componentes do framework da EIU (incluindo governança, conscientização
e atitudes, infraestrutura e administração financeira) são encontrados em todos os
planos nacionais
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Componente

Exemplo(s) de boas práticas

Vontade política

Os ‘seis princípios’ acordados pelo governo dinamarquês incluem os direitos dos indivíduos à
autodeterminação, a proteção da informação dos pacientes e a necessidade de desenvolver padrões
nacionais de regulamentação e infraestrutura.

Estratégia

O governo australiano desenvolveu uma estratégia de Política Nacional de Medicina Genômica, que
incorpora um plano de implementação com ações, cronogramas e responsabilidades designadas.

Regulatório

Nos EUA, a 21st Century Cures Act inclui políticas regulatórias que procuram facilitar o acesso dos
pacientes e apoiar o desenvolvimento de dispositivos médicos “que produzam avanços científicos”.

Atitudes e
habilidades da
força de trabalho

O University College London (UCL) no Reino Unido organizou um programa de mestrado em
Medicina Personalizada e Terapias Inovadoras, que oferece educação avançada para médicos clínicos e
outros profissionais da saúde.

Pacientes e
população

O Projeto 100.000 Genomas do Reino Unido investiu na infraestrutura necessária para integrar a
informação de genomas provenientes do programa de pesquisa aos prontuários dos pacientes. Isto
será acompanhado por programas de conscientização.

Sistemas de
informação e
coleta de dados

Na Estônia, existe um sistema nacional de registros eletrônicos de saúde “do nascimento à morte” para
praticamente todos os habitantes, enquanto na França, um Centro de Referência para a Inovação, a
Avaliação e a Transferência apoiará a implementação da medicina personalizada.

Testes de
laboratório

A Suécia investiu em vários Projetos Nacionais de Sequenciamento do SciLifeLab, que apoiam os
pesquisadores suecos na pesquisa do genoma completo. Paralelamente, está sendo desenvolvida uma
ferramenta de referência para os laboratórios constituintes.

Financiamento e
reembolso

A Estratégia Nacional do Genoma da Finlândia incorpora a gestão financeira em seu plano: visa
tornar a Finlândia um ambiente atraente para os negócios e para a pesquisa. Na Alemanha, os
médicos podem prescrever aplicativos digitais que são posteriormente reembolsados pelo
sistema de seguro de saúde do país.

ATS e
reconhecimento
de valor

Na França, a Haute Autorité de Santé (HAS) está considerando uma nova métrica (denominada VTIC)
que seria aplicada a tecnologias com (por enquanto) bases empíricas imaturas: incorporará evidências
do mundo real e outras inovações em matéria de dados.
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Estudos de caso: Tailândia, Itália e o
Reino Unido
Setor de renda média-alta: Tailândia

Infraestrutura
A Tailândia introduziu o cartão de
farmacogenética. Lançado pelo Hospital
Ramathibodi, ele resume as variantes genéticas
do antígeno leucocitário humano (HLA) dos

Governança

pacientes. Isto permite aos médicos identificar

A Tailândia iniciou a Estrutura Nacional da Política

os pacientes em risco de desenvolver reações

de Biotecnologia em 2004, no qual a genômica

cutâneas severas a um medicamento de prescrição

e a bioinformática foram identificadas como

comum. A Tailândia também investiu em registros

estratégias-chave.29 Os objetivos da iniciativa não

eletrônicos de saúde em nível nacional.

eram apenas melhorar os resultados da saúde, mas
também desenvolver novos bionegócios e criar
uma economia auto-sustentável. No mesmo ano,
o governo fundou o Centro Tailandês de Excelência
em Ciências da Vida para coordenar e financiar
programas de pesquisa, que incluem um projeto
farmacogenético sobre a caracterização molecular
de seis doenças comuns no país, incluindo o HIV,
a leucemia linfoblástica aguda e a talassemia. Os
esforços de pesquisa da Tailândia foram além de
suas fronteiras: o país foi co-fundador da Rede de

Administração financeira
O processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(ATS) da Tailândia adotou um patamar rentável
modificado de 160.000 Thai Baht por ano de vida
ajustado à qualidade ganha com medicamentos
específicos contra o câncer.31 O sucesso dos testes
farmacogenômicos para prevenir efeitos colaterais
levou a Tailândia a implementar testes nacionais
nos pacotes de benefícios para cobertura de saúde
universal.32

Pesquisa Farmacogenômica do Sudeste Asiático
(South East Asian Pharmacogenomics Research
Network, SEAPharm).
Conscientização e atitudes
O Centro Tailandês de Excelência em Ciências
da Vida e o Hospital Ramathibodi conduziram
ativamente programas educacionais sobre
a importância e a utilidade dos testes
farmacogenéticos.
Foram distribuídos vários livros e relatórios
sobre farmacogenética a diversos tomadores de
decisão, médicos clínicos, cientistas e ao público
em geral. Também foi desenvolvido um aplicativo
educacional de farmacogenética para gerar a
conscientização do paciente e do público.

Setor de alta renda: Inglaterra e Itália
Governança (Inglaterra)
33

O Projeto 100.000 Genomas na Inglaterra é

coordenado pela empresa Genomics England,
que é propriedade do Departamento de Saúde
e Assistência Social. A iniciativa incorpora
uma estrutura de compartilhamento de riscos
através do estabelecimento de novos acordos de
governança e parcerias em todo o Serviço Nacional
de Saúde (NHS), apoiados pelas Redes Acadêmicas
de Ciências da Saúde (organizações afiliadas que
unem os prestadores de serviços do NHS aos
membros acadêmicos e da indústria). A criação da
Genomics England recebeu um significativo apoio
governamental (tanto político quanto financeiro),
que incluiu um investimento de mais de £300
milhões.34

20

© The Economist Intelligence Unit Limited 2020

MEDICINA PERSONALIZADA NA AMÉRICA LATINA
UNIVERSALIZANDO A PROMESSA DE INOVAÇÃO

Conscientização (Itália)

um banco de dados que liga os dados genômicos a

A Itália coordenará o projeto europeu

grandes conjuntos de dados de mundo real, como

Regions4PerMed. Dois centros de excelência

dados do Datalink de Pesquisa de Práticas Clínicas,

assumiram a liderança: a Fondazione Toscana Life

que fornece dados sobre mais de 22 milhões de

Sciences e a Fondazione Regionale per la Ricerca

indivíduos.37

Biomedica da região da Lombardia.35 O projeto
foi concebido para apoiar o desenvolvimento da
medicina personalizada através da inteligência
artificial, dos registros eletrônicos de saúde, da
telemedicina e das compras inovadoras. O objetivo
é gerar consciência e identificar os principais
obstáculos que afetam o progresso. Há uma
necessidade de melhorar a conscientização na
Itália. Uma pesquisa recente com 1.113 profissionais
da saúde italianos revelou que quase a metade
deles se sentia desinformada sobre a medicina
de precisão, embora a maioria dos participantes
concordasse sobre sua importância e a forma em
que ela pode mudar a prestação do cuidado da

Administração financeira (Itália)
A Agência Italiana de Medicamentos (AIFA)
apoia acordos inovadores de reembolso –
conhecidos como “honorários de sucesso” – para
certos medicamentos. O pagamento de um
medicamento é alcançado somente quando
certos resultados anteriormente acordados
são alcançados; são utilizados registros de
monitoramento específicos para coletar evidências
sobre a conquista ou não dos resultados. O
objetivo do programa é aumentar o acesso a novos
medicamentos, garantindo ao mesmo tempo a
sustentabilidade do sistema de saúde.38 Apesar de

saúde.36

envolver um passo valioso em direção à fixação de

Infraestrutura (Inglaterra)

geraram apenas uma pequena redução nos preços.

O NHS England estabeleceu uma rede nacional

Não obstante, se executadas corretamente,

de 13 Centros de Medicina Genômica no país.

oferecem um método prático para permitir o

Cada Centro está associado a prestadores locais,

acesso rápido a terapias inovadoras e caras,

que normalmente atendem populações de 3

enquanto compartilham com os fabricantes alguns

a 5 milhões de pessoas.33 O investimento em

dos riscos decorrentes de dados incertos sobre

infraestrutura feito pela Inglaterra inclui a criação

segurança e eficácia.39

preços baseada no valor, os honorários de sucesso

da Parceria de Interpretação Clínica da Genomics
England, onde os pesquisadores podem acessar
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Governança
A vontade política continua sendo insuficiente
O sucesso de qualquer iniciativa importante no sistema de saúde depende do compromisso do
governo. Como o Dr. Santacruz explica sobre o Equador, “o Ministério da Saúde deve visar estes
tipos de tratamentos; caso contrário, não podemos garantir que a medicina personalizada será
desenvolvida”. O Dr. Jiménez vai ainda mais longe. Embora o uso da medicina personalizada por
indivíduos de alta renda continuará sua expansão, “a igualdade de acesso para toda a população está
muito longe, a menos que o governo decida torná-la uma prioridade”.
Os debates com especialistas, entretanto, revelam uma falta de vontade política generalizada
na região, não por refletir hostilidade para com a medicina personalizada, mas por focar em outras
áreas. O que o Dr. Augustovski manifesta sobre a Argentina reflete os comentários de vários
entrevistados sobre outros países: “Ninguém é contra, mas um bom político ou administrador deve
definir prioridades explícitas”. A medicina personalizada ou de precisão frequentemente atrai menos
“interesse ou urgência” em comparação com as questões que são percebidas como mais importantes.
O Dr. Jiménez afirma que no México, “o interesse por este tópico, e a prioridade que o governo federal
pode dar a ele, são incertos neste momento”. Da mesma forma, o Dr. Sarria indica sobre o Peru:
“Devemos incluir a medicina personalizada na agenda [política] do país”

Rejeitar a falácia da soma zero
O principal problema para os responsáveis pelos sistemas de saúde parece ser que muito
frequentemente os riscos aparentes de adotar até mesmo uma intervenção personalizada específica
de forma generalizada, sem mencionar o avanço da medicina personalizada de forma mais ampla,
superam o que é entendido como benefícios. O Dr. Ferrari explica que “no governo quase nunca há
dinheiro suficiente e eles temem pelos custos. Eles têm medo de não ter tempo para completar a
tarefa. Eles têm medo de falhar”.
O custo, em particular, é uma preocupação. O Dr. Sarria, por exemplo, explica que “do ponto de
vista das finanças e de outros ministérios do governo, a saúde é considerada uma despesa”. Florencia
Braga, paciente diretora da Fundação Investigar (que desenvolve e promove tratamentos de precisão
na Argentina) acrescenta que este é especificamente o caso da medicina personalizada, onde o retorno
do investimento pode levar alguns anos para aparecer. É improvável que os políticos focados nas
próximas eleições vejam seu valor mais amplo.
Um dos resultados de pensar nos custos é que a expansão da medicina personalizada pode ser
vista como um impedimento para a busca de outros objetivos em matéria de saúde. Os sistemas de
saúde da região têm uma multiplicidade de problemas urgentes, embora os problemas específicos
dependam de cada país. O Dr. Santacruz, por exemplo, afirma: “Devemos lembrar que no Equador
estamos procurando reduzir as taxas de mortalidade materna e neonatal”. Enquanto isso, no Brasil,
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um país com maiores recursos, o Dr. Ferrari explica que “o governo federal continua fazendo esforços
para unificar seus sistemas de informação e assim realizar um acompanhamento das pessoas ao longo
de suas vidas” - uma necessidade para qualquer tipo de atendimento integrado. Mesmo no controle
do câncer, observa a Dra. Gabay, na Argentina “a prioridade não é a medicina personalizada nem uma
linha de ação relacionada a ela”. Há outras deficiências em matéria de atendimento que são mais
importantes ou mais básicas a serem tratadas.”

“A primeira tarefa será mudar os termos do discurso do gasto para o
investimento”.
Nesses contextos, em vez de serem vistas como uma ferramenta para melhorar elementos do
cuidado da saúde, as intervenções personalizadas podem ser descartadas como irrelevantes. De fato,
esta pergunta foi formulada à Sra. Braga: “Você preferiria vacinar 20 crianças saudáveis ou ajudar uma
pessoa com atrofia muscular espinhal?”
A maneira de mudar essas atitudes é fazer com que os funcionários abandonem o erro de ver as
despesas de saúde irremediavelmente como uma competição de soma zero. O Dr. Sarria explica
sobre o Peru: “A primeira tarefa será mudar os termos do discurso do gasto para o investimento.
Precisamos convencer o Ministério dasFinanças, bem como o Ministério da Saúde, onde muitas
pessoas já estão convencidas, mas temem o compromisso orçamentário. Devemos explicar-lhes que
com uma abordagem personalizada em matéria de saúde, é possível obter uma economia de custos.”
O Dr. Touya afirma quase a mesma coisa, embora trabalhe no sistema de saúde do Uruguai, que
conta com muito mais recursos. “Quando falamos sobre uma medicina mais eficaz”, afirma, “quando
as autoridades puderem ver o nível de economia monetária, só então procurarão implementá-la o
mais rápido possível”. Quando as intervenções personalizadas são rentáveis ou até mesmo geram
uma economia, ampliar sua disponibilidade para toda a população tem sentido do ponto de vista
econômico e moral.

As iniciativas de políticas isoladas são comuns
O país que está mais próximo de ter uma política generalizada de saúde personalizada é a Argentina.
Em agosto de 2019, o Ministério da Saúde desse país assinou um acordo denominado de “macroparticipação” com entidades que incluíram o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Educação
para desenvolver projetos de medicina personalizada, embora seja apenas um acordo de trabalho
conjunto e não aponte em nenhuma direção em particular. Dito isto, é informado que o primeiro
projeto do Instituto Nacional do Câncer será “diagnosticar a situação e avaliar que recursos humanos,
científicos, tecnológicos e de infraestrutura são necessários [para a expansão da oncologia de precisão].
Isto ajudará a descobrir as lacunas entre o que existe e o que é necessário e nos permitirá elaborar um
plano de ação que possa garantir a sustentabilidade”.
Em vez de iniciativas generalizadas, os países de nosso estudo normalmente têm uma grande
variedade de programas específicos que são relevantes para alguns elementos do atendimento
personalizado. Em alguns casos, estes podem ser bastante substanciais e variados. O Dr. Riveros
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informa que a Colômbia, por exemplo, possui um programa de triagem genética e, em outubro
de 2019, o Ministério da Saúde também emitiu uma nova resolução para melhorar a estrutura da
telemedicina no país.40 Enquanto isso, o Congresso está atualmente debatendo a legislação para
melhorar a prevenção e o tratamento integrados do câncer de mama. O Brasil também tem, desde
2014, uma Política Nacional para Doenças Raras, que inclui exames pediátricos.41 Agora, de acordo com
a Dra. Mathias, “o governo está formando um comitê para tentar entender o que está acontecendo
com o tratamento do câncer em geral. Tomara que isto leve a um melhor atendimento”. Desde 2004, o
México conta com um Instituto Nacional de Medicina Genômica. O Dr. Jiménez nos conta que publicou
recentemente seu primeiro programa de medicina personalizada, mas a falta de participação da
comunidade médica clínica nas pesquisas do Instituto desde sua fundação reduziu seu impacto.

“Vai chegar, mas não será uma política geral de medicina personalizada
senão de nichos específicos”.
Essas iniciativas tão diversas refletem um entendimento de que a medicina de precisão pode fazer
a diferença em determinadas áreas. O Dr. Riveros espera que esta seja a forma como a medicina
personalizada se desenvolva na região. “Vai chegar”, prevê ele, “mas não será uma política geral de
medicina personalizada senão de nichos específicos”.

A necessidade de um pensamento comum
Embora esta abordagem tenha vantagens claras, a falta de uma visão geral que considere a medicina
personalizada em sua totalidade significa que as inconsistências podem minar os esforços ou uma
política coerente. O Dr. Capria dá um exemplo pessoal revelador. Sua organização adquiriu um
Sequenciador de Nova Geração por US$ 250.000, graças a um subsídio outorgado pelo governo, mas
a máquina ainda está em sua caixa, que permanece fechada porque ninguém tem o orçamento para
comprar os insumos necessários. De fato, a falta de liderança política significa que a política é suscetível
de se tornar vítima de funcionários públicos que podem não concordar entre si. Piga Fernández,
CEO do GIST Chile, um grupo de defesa dos pacientes com câncer gastrointestinal, explica que nas
conversas de sua organização com os funcionários do sistema de saúde, “tudo depende da pessoa com
quem falamos. Tivemos casos em que as partes interessadas do governo se sentaram conosco, ouviram
e participaram do diálogo; mas também tivemos interlocutores que nos chamaram de ignorantes e
disseram que não podiam falar conosco”.
A abordagem inconsistente pode criar grandes lacunas políticas, e não apenas na área da
genômica. Por exemplo, uma pesquisa realizada em uma conferência do Banco Interamericano de
Desenvolvimento em 2019 revelou que apenas 29% dos países latino-americanos têm uma estratégia
de saúde digital e um plano de saúde digital orçado, enquanto apenas 25% têm um departamento de
saúde digital independente dentro do ministério.42
A brecha mais marcante é a ausência quase total da medicina personalizada nos Planos Nacionais
de Controle do Câncer da região. A oncologia é, afinal de contas, a área onde as intervenções
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personalizadas existentes já oferecem melhorias nos resultados e custo-efetividade. Cinco dos países
do estudo – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Equador 43-47 – têm planos on-line de fácil acesso.
Embora a maioria mencione em geral a pesquisa científica de suporte e a melhoria dos diagnósticos,
o mais próximo que se chega de mencionar a medicina de precisão é a única referência feita no
documento de 137 páginas da Argentina. Esse plano também se refere a uma iniciativa específica
visando fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde do país para testar certos biomarcadores do
câncer de mama. Na prática, porém, o Dr. Capria comenta que, mesmo na Argentina, “o plano nacional
contra o câncer não ajuda muito a medicina de precisão”. Até mesmo os novos planos mostram esta
fraqueza. O Dr. Sarria informa que o Peru publicará em breve uma continuação do Plan Esperanza, seu
valorizado plano nacional contra o câncer, que finalizou em 2016. Ele acrescenta que o rascunho atual
menciona “a abordagem de saúde personalizada apenas minimamente, pois requer compromisso
político e sustentabilidade financeira”.

A regulamentação deve ser mais flexível
Neste contexto, não é surpreendente que nenhum país pareça ter adotado uma abordagem coerente
para reformar diretrizes regulatórias de forma a promover a criação de um ambiente favorável à
medicina personalizada. Embora a regulamentação seja um campo enorme (que não podemos
analisar integralmente aqui), um olhar sobre um conjunto selecionado de elementos mostra um
progresso visível entre as brechas restantes.
Na área da telemedicina, algumas medidas podem funcionar em alguns países para criar um
contexto positivo para a inovação, como a nova normativa de telessaúde na Colômbia, citada acima.
Da mesma forma, o trabalho do Centro Nacional de Excelência Tecnológica em Saúde (CENETEC),
órgão mexicano de ATS, permitiu ao país tornar-se um líder regional neste campo.48 No campo da
saúde digital em geral, uma pesquisa da OMS realizada em 2015 revelou que os países do estudo
tendiam a contar com regras abrangentes em comparação com os padrões globais. Por exemplo,
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Uruguai têm leis que protegem a privacidade
dos dados dos pacientes, tanto em papel quanto em registros eletrônicos de saúde ou em algum outro
formato digital.49 As ferramentas reguladoras necessárias, entretanto, nem sempre são implementadas
ou atualizadas, e as brechas podem ser surpreendentes. O México, por exemplo, não tem nenhuma
normativa sobre aplicativos médicos para telefones celulares, e o Brasil, após fracassar na atualização
de suas regras sobre telemedicina em 2018, deve depender das regras promulgadas em 2002.50, 51
Outra questão de relevância direta para a medicina personalizada é a capacidade das entidades
reguladoras de avaliar se os novos tratamentos de precisão geralmente atendem aos padrões
apropriados de segurança e eficácia necessários para serem aprovados. A primeira preocupação aqui
é o tempo necessário para que os países tomem estas decisões. Na Argentina, no Brasil, na Colômbia
e no México, o tempo requerido para conduzir os testes necessários e obter a aprovação de um novo
medicamento, após ter sido aprovado em um grande mercado desenvolvido, é maior do que o tempo
necessário para obter a aprovação original em primeiro lugar. Na Colômbia, em particular, o tempo
médio de aprovação de um novo princípio ativo é de 1.200 dias, 900 dos quais são posteriores à aceitação
do medicamento por uma agência do mundo desenvolvido. O que é pior ainda: em todos esses países,
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exceto no Brasil, o tempo necessário para obter a aprovação está aumentando (Figura 3).52 Este
problema geral tem um impacto direto no cuidado à saúde personalizado.. Os medicamentos de
imunoterapia para o câncer de pulmão, por exemplo, geralmente não são aprovados nos principais
mercados da América Latina até que tenham decorrido de um a cinco anos após a aprovação pela
Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA.53
Figura 3: Tempo médio móvel de três anos para a aprovação de novos princípios ativos (NAS)
aprovados entre 2008 e 2017
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À medida que surgirem intervenções mais personalizadas com tecnologia inovadora, a
capacidade dos organismos reguladores de responder de forma rápida e flexível se tornará cada
vez mais importante. Um caso atual é a regulamentação de medicamentos tumor-agnósticos.
Estes medicamentos tratam o câncer com base em suas características genéticas e moleculares,
independentemente do tipo de câncer ou do lugar onde o câncer começou no corpo. Tais
medicamentos podem então ser indicados para uma série de cânceres simultaneamente, dando
esperança a muitos pacientes, mas ao mesmo tempo colocando uma pressão inevitável sobre o
sistema regulatório e o sistema de reembolso.54 Portanto, são necessários mecanismos regulatórios
flexíveis, tais como o fornecimento de aprovações aceleradas com coleta de dados posterior à
comercialização. Este processo normalmente inclui a coleta de evidência de mundo real para ilustrar a
eficácia (ou falta desta) em tipos raros de tumores.55
Além da vigilância posterior à comercialização, a FDA publicou recentemente um esboço de
diretrizes de debate que inclui consideração para os chamados estudos clínicos do tipo “basket”.
Estes estudam o efeito de um mesmo medicamento em diferentes tipos de cânceres, mas que
compartilham uma característica genética comum. Em alguns casos, especialmente para cânceres
relativamente raros que compartilham uma característica comum, esta abordagem pode ser a única
opção de teste viável. Além disso, o provável aumento no tratamento de doenças raras decorrente de
uma melhor compreensão genética sem dúvida exigirá que os organismos reguladores desenvolvam
novas abordagens que sejam apropriadas para tais medicamentos.56 A FDA também utiliza caminhos
26

© The Economist Intelligence Unit Limited 2020

MEDICINA PERSONALIZADA NA AMÉRICA LATINA
UNIVERSALIZANDO A PROMESSA DE INOVAÇÃO

acelerados para apoiar o desenvolvimento de terapias tumor-agnósticas, com o uso de biomarcadores
associados.57 Dado o valor que os tratamentos personalizados já oferecem à oncologia na América
Latina, uma medida inteligente seria que os organismos reguladores considerassem como serão
avaliadas as evidências de estudos tipo “basket” e outras novas formas de testes clínicos à medida que
eles surgirem.
Por enquanto, certamente é possível participar de alguns aspectos da medicina de precisão nos
países em estudo e, dependendo do estado em questão, há elementos normativos que podem apoiálo. Entretanto, em vez de ajudar para que isso aconteça, os sistemas regulatórios inconsistentes às
vezes podem fazer com que o processo pareça estar nadando contra a corrente.
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Conscientização e atitudes
Dada uma base empírica, os médicos apoiarão a medicina
personalizada
Entre os especialistas que entrevistamos, os profissionais médicos tendem a ter opiniões encontradas:
a medicina personalizada é um tema de interesse, mas somente quando é a melhor solução para um
problema evidente. A Dra. Gabay explica: “Em termos da percepção geral da comunidade médica,
ou talvez dos oncologistas, todos são a favor do desenvolvimento [de intervenções personalizadas],
embora isto não seja uma prioridade em relação a outras questões básicas, como o acesso aos
diferentes tratamentos”.
Quando estão convencidos de que uma intervenção personalizada é a melhor prática a ser seguida,
os médicos podem, às vezes, ir a extremos impensáveis para garantir a equidade de acesso. Um
estudo de caso recente no Brasil examinou um projeto de pesquisa sobre o tratamento de neoplasias
endócrinas múltiplas tipo 2 (NEM2), um câncer hereditário no qual os testes genéticos podem levar
a intervenções apropriadas e rentáveis. As instalações necessárias para diagnosticar e gerenciar este
tipo raro de câncer estão muito concentradas, assim como grande parte da infraestrutura médica, no
sul e sudeste do Brasil. Os condutores do estudo utilizaram fundos de pesquisa para (de fato) pagar
as despesas das pessoas que moravam em outras áreas do país para que pudessem se transladar
para os centros especializados existentes para seu diagnóstico e tratamento. Esta “co-produção de
conhecimento”, como foi denominada pelos pesquisadores, permitiu a expansão do atendimento das
NEM2 para todo o sistema de saúde brasileiro.58
Este não é um exemplo isolado. O Dr. Oscar Arrieta, Coordenador da Clínica de Câncer de Pulmão
e do Laboratório de Medicina Personalizada do Instituto Nacional de Cancerologia do México, explica
que muitos dos principais pagadores do sistema de saúde ainda não cobrem o seguro de imunoterapia
para o câncer de pulmão. Seu instituto tenta preencher essa lacuna até certo ponto, oferecendo
terapia biológica gratuita quando apropriado; entretanto, o orçamento é limitado.

Mas os generalistas não se sentem preparados para
realizar intervenções personalizadas
Para apreciar o valor das intervenções personalizadas, no entanto, os médicos clínicos precisam
saber sobre elas. Aqui, o panorama é diverso. Na Argentina, o Dr. Augustovski observa que, embora
os oncologistas dos centros especializados possuam o conhecimento e a experiência necessários,
“atualmente há uma falta de conhecimento técnico específico [da medicina personalizada] entre
o pessoal do sistema de saúde”. O problema com o sistema de saúde mais amplo não se limita à
Argentina. Em uma recente pesquisa com clínicos gerais e enfermeiros do Brasil, 78% admitiram
que “não se sentiam preparados para fornecer atendimento baseado na genômica no atendimento
primário”.59 Enquanto isso, no México, mais da metade dos estudantes de medicina continua sem
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receber formação em genética.60 Da mesma forma, uma revisão do sistema de saúde chileno realizada
pela OCDE em 2019 indicou como recomendação prioritária a melhoria da “alfabetização genética”,
especialmente no nível do atendimento primário.61

“Se os médicos estão convencidos, podemos persuadir outros...”
Segundo o Dr. Capria e a Sra. Braga, esta falta de conhecimento representa um problema particular
para o crescimento da medicina personalizada na América Latina. Eles relatam que a visão tradicional
do médico onisciente prevalece com frequência na região. Como resultado, o desejo dos pacientes
ou de especialistas externos de adotar abordagens personalizadas pode parecer um desafio social se
o médico não os entende. “Os médicos podem sentir apreensão quando lhes são apresentadas coisas
novas que eles não entendem muito”, acrescenta a Sra. Braga. O resultado às vezes é a hostilidade.
Consequentemente, a Sra. Paniagua acredita que as atitudes dos médicos são a maior barreira para a
medicina personalizada no Uruguai e, ao mesmo tempo, a chave potencial para o sucesso. “Se eles não
entendem isso como algo que deve ser aplicado, não tentarão usá-lo”, diz ela, “mas se os médicos estão
convencidos, podemos persuadir outros”. As ferramentas de Suporte às Decisões Clínicas podem ter
um papel a ser desempenhado neste sentido.62, 63

A conscientização pública e dos pacientes continua sendo
baixa
Aparentemente, a medicina personalizada está apenas começando a estar presente na consciência
pública. De fato, o Dr. Jiménez adverte que a compreensão da população em geral sobre os princípios
básicos da medicina genética continua sendo baixa o suficiente para impedir o progresso em certos
casos. “Quem não entende do que estamos falando pode estar contra”, indica. “As pessoas que ouvem
falar sobre a identificação das características genéticas de uma doença podem confundi-la com a
clonagem ou com outras questões que podem dar origem a certos tipos de objeções éticas ou legais.
Às vezes se pensa nos grupos mais conservadores; no entanto, em minha experiência, a oposição pode
vir de qualquer pessoa que esteja desinformada. A ignorância é suficiente para gerar movimentos
contra a medicina genética”. Portanto, é preocupante que mesmo os estudantes universitários da
região às vezes tenham pouco conhecimento das noções básicas da genética e da doença.64
Este baixo nível de conscientização é consistente com o nível geral de conhecimento em grande
parte da América Latina. Como explica o Dr. Ferrari sobre a oncologia, a falta de compreensão da
medicina de precisão pela população é provavelmente um problema menos urgente do que o baixo
nível de conhecimento básico dos sintomas normais do câncer. Isto pode levar a uma apresentação tão
tardia da doença que é provável que nenhum medicamento faça efeito.

“Acabar com o analfabetismo médico dos pacientes para que possam pedir
a seus médicos um teste genético. Essa será a única maneira para que todos,
desde a base até o topo da pirâmide, acessem à tecnologia”.
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Consequentemente, para que a medicina personalizada seja usada em todos os sistemas de
saúde, é essencial ter uma melhor educação. Este processo começa com a necessidade de melhorar
os conhecimentos da medicina personalizada entre os médicos clínicos: se eles têm dificuldade
para explicar os conceitos aos seus pacientes, é improvável que muitos deles entendam o que têm
à sua disposição. A educação direta dos pacientes também é crucial. No Uruguai, a Sra. Paniagua
acredita que uma das formas mais importantes de promover a medicina personalizada é ensinar os
pacientes para que eles saibam o que devem solicitar. O Dr. Capria se refere em termos semelhantes
à necessidade na Argentina “de acabar com o analfabetismo médico dos pacientes para que possam
pedir a seus médicos um teste genético. Essa será a única maneira para que todos, desde a base até o
topo da pirâmide, acessem à tecnologia”. Entretanto, esta educação deve levar em conta o contexto
social no qual a medicina é desenvolvida.

O papel das associações de pacientes
Há quem desempenhe um papel para
uma defesa mais eficaz do paciente no
desenvolvimento de uma medicina personalizada
na América Latina? Certamente, ninguém conhece
melhor os efeitos de um problema de saúde do
que o paciente e, portanto, os grupos de pacientes
podem efetivamente fazer lobby para promover
mudanças na política ou na prestação de saúde. Na
América Latina, já existe a organização REFASAL:
Reunião para Fortalecer o Acesso à Saúde na

tornar-se poderosos defensores, pois muitas
vezes descobrem que não têm ninguém a quem
recorrer em busca de um diagnóstico e muito
menos de uma cura. Os grupos de pacientes
com doenças raras estão frequentemente tão
informados que os pesquisadores recorrem a eles e
não aos profissionais de saúde quando investigam
questões como leis, normativas, prestação
de atendimento de saúde e engajamento do
paciente.66
Não se trata de que os pacientes tenham

América Latina. Desde sua fundação em 2016, a

a responsabilidade de promover a medicina

REFASAL ajudou a fortalecer as associações de

personalizada, mas sim que é improvável que algo

pacientes e a empoderar seus representantes para

mude no futuro, a menos que os pacientes e seus

que apoiem o desenvolvimento sustentável dos

representantes estejam envolvidos em atividades

sistemas de saúde.

de defesa. As partes interessadas da região com

65

Alguns dos grupos de pacientes mais eficazes
são aqueles que representam as doenças raras.

30

Estas organizações e seus membros devem

interesse na medicina personalizada devem se
aproximar dos grupos de pacientes para trabalhar
com eles.
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Quando uma necessidade é percebida, o interesse geral
aparece
Embora seja verdade que o conceito mais amplo pode não atrair os cidadãos, um olhar mais atento a
certos elementos da medicina personalizada revela um interesse muito maior por parte do público.
Por exemplo, o tamanho do mercado de saúde móvel da região (mHealth) comparado com o total
mundial (14%)* é maior do que a porcentagem da população mundial que reside na América Latina ou
seu PIB. Isto sugere, no mínimo, a existência de um interesse substancial por estas ferramentas entre
os residentes da região. Dito isto, os desafios que se apresentam na hora de melhorar a saúde digital
continuam sendo significativos, incluindo a má infraestrutura, a baixa conectividade à Internet e os
altos níveis de desconhecimento por parte dos adultos.67
Nos casos em que há um aparente aumento da conscientização entre os pacientes e o público
em geral, a medicina de precisão às vezes parece oferecer o melhor tratamento disponível para
uma doença grave. Aqui, a pressão para que sejam implementadas estas intervenções em todo o
sistema de saúde pode ter um efeito em nível político. O melhor exemplo é o tratamento do câncer
de mama. O Dr. Riveros relata que a legislação sobre o câncer de mama que está sendo discutida hoje
no Congresso colombiano se beneficiou com o apoio de grupos de pacientes e de outras ONGs. No
México, por sua vez, a Dra. Galindo explica que mesmo quando o governo procura reformar o sistema
de saúde e mudar o organismo que atualmente cobre as pessoas que não podem pagar um sistema
privado – do Seguro Popular ao Insabi – ela acredita que o atendimento aos pacientes com câncer de
mama não será interrompido. “Seria um suicídio político”, acrescenta.

A pressão dos tribunais pode forçar a mudança
Nem sempre é necessário um amplo apoio público. Em grande parte da América Latina, os pacientes
que não têm acesso aos medicamentos tentam recorrer aos tribunais. Com suas apresentações,
geralmente procuram fazer valer os direitos ao atendimento de saúde que estão incluídos em muitas
das constituições nacionais da região. Isto não é característica apenas dos países com baixos recursos.
Até mesmo o sistema de saúde altamente financiado da Costa Rica tem enfrentado uma quantidade
considerável de processos, muitos dos quais, nos últimos tempos, estiveram relacionados com
medicamentos para o câncer e doenças raras. 68

* Cálculo da Economist
Intelligence Unit baseado
nos dados do “Latin
America Mobile Health
Market Research Report”,
comunicado de imprensa
da Market Data Forecast,
agosto de 2019.
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O Brasil é um exemplo de como a atividade judicial pode ter impacto sobre a medicina
personalizada. Está longe de ser o único país onde isto acontece, mas mostra um nível notavelmente
alto desta atividade. No total, centenas de milhares de casos foram levados a julgamento. Muitas vezes
envolvem solicitações para que os juízes ordenem aos prestadores o fornecimento de medicamentos
contra o câncer: no segundo semestre de 2014, 4,8% dos pacientes com câncer no Brasil obtiveram
seus medicamentos por este meio. Os três tratamentos mais procurados corresponderam a
medicamentos personalizados.69-71 Da mesma forma, os pacientes com doenças raras têm um longo
histórico de processos contra o estado brasileiro a fim de ter acesso ao atendimento médico. Por
exemplo, graças aos litígios, foi conquistado o fornecimento gratuito de novos medicamentos para a
Doença de Gaucher.72
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Já em 2009, o governo brasileiro reconheceu que, devido a este ativismo judicial, era aconselhável
desenvolver uma abordagem mais coerente — e juridicamente mais sólida — para as intervenções
personalizadas. A Política Nacional de Atendimento Integral em Genética Médica foi projetada para
fornecer programas que incluem testes genéticos. No entanto, o programa teve que ser interrompido
devido à falta de médicos qualificados, entre outros problemas.72
A informação sobre este ativismo e seus resultados não tenta elevá-lo a um modelo desejável para
a mudança. Os pacientes deveriam poder recorrer aos médicos para obter aconselhamento sobre as
opções de tratamento mais apropriadas e os sistemas de saúde deveriam ser capazes de fornecê-las,
entendendo que as restrições de recursos podem limitar o que é razoavelmente possível. Aqueles
com condições médicas não deveriam ser os responsáveis por ter que aprender sobre os possíveis
tratamentos e depois lutar para conquistá-los no terreno política ou judicial.
No entanto, o fato de estarem fazendo isso é inevitavelmente uma consideração política importante
para oficiais do governo na América Latina. Os sistemas de saúde não podem adiar indefinidamente
a medicina personalizada. Mesmo a pressão limitada que os pacientes hoje exercem para alcançar a
personalização fornece um impulso para a mudança em áreas específicas. A Sra. Fernández acredita
que a influência do público na tomada de decisões na área da saúde está crescendo na região. Neste
cenário, os pacientes que aprendem sobre as possibilidades da medicina personalizada poderão
se tornar seus defensores mais eficazes. Portanto, faz sentido que os governos desenvolvam uma
abordagem clara e global que abranja o que deve ser incluído e o que deve ser deixado de fora da
medicina personalizada em seus países.
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Infraestrutura
Grande avanço em matéria de registros eletrônicos de
saúde, mas ainda há muito a ser feito
Os últimos índices de adoção de registros eletrônicos de saúde (EHR) comparáveis nos sistemas de
saúde da América Latina datam de 2017. Nessa época, o Chile estava claramente na liderança, com 74%
de suas instalações de saúde equipadas com algum tipo de EHR, seguido pelo Uruguai com 63% e pela
Costa Rica com 61%. A Colômbia tinha registros eletrônicos de saúde em 50% de suas instalações e,
surpreendentemente dado seu nível de riqueza, a Argentina ficava para trás com apenas 17%.73
Desde então, os países avançaram. Em 2019, o Ministério da Saúde do Chile criou um departamento
de Saúde Digital.74 Na Costa Rica, o EDUS (Expediente Digital Único de Saúde) é agora universal e todos
os pacientes têm acesso a ele através de um aplicativo em seus telefones celulares.75 O Dr. Touya informa
que o registro eletrônico universal e o sistema EHR do Uruguai estarão completos neste ano e já estão
implementados e funcionando no sistema público de saúde. Além disso, o Dr. Riveros comenta que a
Colômbia avançou em direção a um sistema de cobertura nacional que, embora não necessariamente
forneça um único registro eletrônico de saúde para cada paciente, pelo menos garantirá que os
existentes tenham interoperabilidade. “Estamos encaminhados nessa direção”, afirma.
O progresso é inegável, embora alguns países ainda estejam atrasados. O Dr. Santacruz relata, por
exemplo, que muitos prestadores de atendimento primário no Equador ainda utilizam prontuários em
papel. No Peru, por outro lado, enquanto uma série de projetos interessantes de TI com relação à saúde
estão em andamento, menos de 10% das instalações de saúde usam os EHR,76 e o Dr. Sarria não pode
afirmar com certeza se “nos próximos 5 a 10 anos teremos uma governança digital forte o suficiente [para
dar suporte à medicina personalizada]. Talvez por causa da lentidão dessa implementação, ficaremos
atrás dos objetivos que nos propusemos alcançar”. O panorama é igualmente misto na Argentina. O
Dr. Augustovski relata “muitos avanços na digitalização do sistema público”, e o governo lançou uma
estratégia nacional para a saúde digital no ano passado.76 Não obstante, uma pesquisa recente com
pediatras do país revelou que apenas 44% usam os prontuários médicos eletrônicos..77 Isto indica que,
embora a penetração da tecnologia tenha aumentado, ainda não está tão difundida quanto em outros
lugares.

A integração e a interoperabilidade dos sistemas de dados
são limitadas
Mesmo nos casos em que há uma alta penetração dos registros médicos eletrônicos, muitas vezes
não há integração da informação. Os padrões nacionais de interoperabilidade, ou inclusive sobre
como os dados são armazenados, não são comuns na região.71 No México, por exemplo, a Dra. Galindo
explica que embora muitos prestadores de saúde tenham criado seus próprios EHR, a maioria deles
são incompatíveis. No Brasil, o Dr. Ferrari explica: “Há muitas pessoas com 30 números de identificação
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diferentes, porque cada vez que vão a uma instituição médica lhes dão um número novo. Às vezes, se
o paciente não leva sua credencial [para essa instituição], ele recebe outro número. É uma bagunça”.
Na Argentina, embora o sistema de saúde esteja tentando criar um sistema universal de EHR, menos
de 5% da população tem um número de identificação único.76 E esses registros também não integram
dados de fontes não clínicas. A grande maioria da normativa sobre EHR na região não oferece aos
pacientes a possibilidade de carregar ou modificar a informação armazenada nos registros de saúde.7

“Há muitas pessoas com 30 números de identificação diferentes, porque cada
vez que vão a uma instituição médica lhes dão um número novo... É uma
bagunça.”
Esta combinação de melhorias notáveis e grandes deficiências contínuas também se refletem no
uso dos dados dos EHR nas pesquisas médicas da América Latina. Por um lado, cresceu rapidamente.
Não obstante, a produção anual total é de apenas uns 100 trabalhos acadêmicos de qualquer tipo em
toda a região e cerca de 20% deles vêm somente de duas instituições: a Universidade de São Paulo e
o Hospital Italiano de Buenos Aires.78 O que diz o Dr. Ferreira do Brasil tem uma aplicação mais ampla:
“Há exemplos de hospitais que utilizam dados clínicos para realizar estudos analíticos, mas somente no
nível experimental. Atualmente, não é efetuada nenhuma análise completa dos dados clínicos”.

A qualidade e a cobertura dos registros de câncer estão
melhorando
A medicina personalizada depende do acúmulo e análise de grandes conjuntos de dados para
descobrir quais são as características individuais relevantes clinicamente. Para isso, os registros de
doenças são um recurso fundamental. O padrão ouro no registro do câncer é uma instituição de
base populacional que passa os testes de qualidade dos dados que devem ser incluídos na série de
Incidência do Câncer em Cinco Continentes (CI5) da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
(Agency for Research on Cancer, IARC). Com exceção do México, cada um dos países do estudo tem
pelo menos um desses registros no último estudo da IARC, publicado em 2017.79 É provável que o
México seja incluído em publicações futuras: embora tenha estabelecido vários registros locais nos
últimos anos, os dados gerados não englobam o período incluído na última edição da CI5. 48 Além
do México, muitos outros países do estudo notaram melhorias em seus registros, especialmente o
Equador. A Dra. Soria observa corretamente que o país agora tem “um registro valioso que serve de
exemplo para outros países da região”.

*Cálculos da Economist
Intelligence Unit baseados
em dados de F. Bray et al.,
eds., Cancer Incidence in
Five Continents, vol. XI,
2017 (versão eletrônica)
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Como ferramentas da medicina personalizada, porém, os registros de câncer da América Latina
são limitados. Um de seus problemas é o escopo da cobertura. Enquanto a Costa Rica e o Uruguai
registram todos os cânceres em seus respectivos países, o seguinte conjunto mais abrangente de
registros é o do Equador, que cobre apenas 40% da população. Na maioria dos outros países do estudo,
esta cifra cai para menos de 15%.* Os registros locais, embora incompletos, especialmente se realizados
em locais estrategicamente escolhidos dentro de um país, ainda podem fornecer uma indicação
valiosa da carga geral da doença. Entretanto, esses registros fornecem apenas números imprecisos,
mesmo para questões tão gerais como a incidência total. Com exceção da Costa Rica e do Uruguai, as
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cifras da CI5 estimam o número de casos em todo o país com base nos dados de mortalidade e na taxa
de incidência da mortalidade nos próprios registros do país, além dos registros dos países vizinhos.80

Dados de mundo real e evidência de
mundo real
Os termos evidência de mundo real e dados
de mundo real são utilizados frequentemente
como sinônimos, embora haja uma diferença
importante. A FDA define como dados de mundo
real aqueles relacionados ao estado de saúde
de um paciente ou à prestação de atendimento
médico que habitualmente são obtidos de várias
fontes: incluem prontuários médicos eletrônicos,
reivindicações de seguros, registros e dispositivos

para o sucesso da medicina personalizada. Por
exemplo, os conjuntos de dados genômicos,
coletados em registros de pacientes, fornecem
evidências que não apenas apoiam a aprovação
de novos medicamentos, mas também restringem
as aprovações existentes para àqueles pacientes
que certamente serão beneficiados.82 Reduzir
a quantidade de aprovações é particularmente
importante para controlar o custo total do
tratamento do câncer e evitar efeitos colaterais
desnecessários.
Outro uso de evidência de mundo real, como

portáteis. Em contraste, a evidência de mundo

exemplificado pelo programa “Honorários

real é a base empírica que é derivada da análise

de Sucesso” na Itália, é o desenvolvimento

desses dados. Enquanto os dados do mundo real

de esquemas de reembolso que vinculam os

são ‘coletados’, a evidência de mundo real é ‘gerada’

pagamentos aos resultados, coletados através de

pela aplicação de diferentes desenhos ou análises

registros clínicos de pacientes. Essas inovações de

de estudo, incluindo ensaios aleatórios e estudos

reembolso podem ajudar a facilitar a adoção de um

observacionais.

cuidado baseado no valor, já que estão centrados

81

81

A coleta de dados de mundo real e a geração
de evidência de mundo real são fundamentais

nos resultados obtidos sobre o paciente mais do
que na atividade do médico.82

No entanto, os detalhes clínicos dos dados coletados são
frequentemente limitados
Nenhuma referência é
feita a eles no primeiro
relatório importante do
RITA, Registro Institucional
de Tumores da Argentina,
Presentación, avances y
resultados: período 20122015, 2017 (Apresentação,
progressos e resultados:
período 2012-2015, 2017).
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Os registros existentes baseados na população fazem pouco mais do que contar a quantidade
de casos e mortes, e só raramente capturam os resultados relatados pelos pacientes. Embora os
registros hospitalares possam fornecer mais informações sobre os estágios, os biomarcadores e o
tratamento do câncer, não são necessariamente representativos da população como um todo e não
estão bem compilados. A Argentina é uma exceção parcial: seu Registro Institucional de Tumores da
Argentina (RITA) coleta dados de hospitais em todo o país. No entanto, em relação às intervenções
personalizadas, o RITA parece não incluir dados sobre biomarcadores genéticos.* A Colômbia
está dando alguns passos nessa direção. Sua Conta de Alto Custo (CAC) coleta informações sobre
as doenças de maior custo no país. Foram implementados padrões de atendimento e coleta de
dados para garantir a conformidade; alguns deles são diretamente relevantes para os tratamentos
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personalizados. Mesmo na primeira iniciativa de coleta de dados da Colômbia, não foi possível
especificar quantos pacientes com formas relevantes de câncer de pulmão foram submetidos a testes
de mutação no gene EGFR. 83
Embora o registro do câncer aparentemente não esteja preparado para ajudar a implementar
a medicina personalizada, ainda está muito à frente dos registros de outras doenças. Mesmo que
existam alguns pequenos registros voluntários de doenças raras na América Latina, parece que a
Colômbia é o único dos países em nosso estudo que possui um registro nacional. 84, 85 A Costa Rica e
o Uruguai também possuem registros de toda sua população, mas são específicos para doenças de
nascimento e não para todas as doenças raras. Desde que apresentou uma nova política para doenças
raras, o Brasil se comprometeu a criar um banco de dados nacional, mas a quantidade de vezes que
essa promessa foi repetida ao longo dos anos indica que o progresso sobre essa questão foi muito
pouco.87-89
Quanto aos repositórios de dados genéticos mais gerais, também há muito poucos além do que está
disponível no INMEGEN do México. Consequentemente, os genes às vezes são classificados ali como
mexicanos, latinos ou latino-americanos, dependendo das necessidades acadêmicas ou comerciais da
pesquisa.90 Outros bancos de dados tendem a ser muito pequenos. O Projeto do Genoma Peruano, por
exemplo, tem sequências completas de DNA para 280 pessoas.91 Além disso, está enfocado nos povos
indígenas. Esta estratégia, embora útil para uma parte importante e frequentemente negligenciada da
população, não fornece um panorama completo a nível nacional. O primeiro banco de dados público
do genoma humano na região, que a Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão abriu em 2015,
começou com dados sobre apenas 29 pessoas e não parece ter crescido.92 Não surpreende que uma
recente revisão dos estudos genéticos em todo o mundo tenha constatado que as populações latinoamericanas estavam pouco representadas.93

Atualmente a indústria paga a maioria dos testes de
câncer
A medicina personalizada pressupõe a capacidade de realizar testes genéticos em escala para diferenciar
as características individuais das doenças dos pacientes. A maioria dos oncologistas da região tem
acesso a testes de biomarcadores genéticos para câncer de mama e pulmão: em uma pesquisa de 2017,
por exemplo, 95% disseram que eram capazes de procurar uma mutação no gene EGFR em todos os
seus pacientes com câncer de pulmão, embora a adoção fosse muito inferior. O motivo deste acesso ao
diagnóstico é simples. O Dr. Capria explica que “nem o paciente nem o sistema devem pagar os custos
dos testes. Isso é feito pelas empresas farmacêuticas”. Esta é uma generalização, mas tem suas razões:
a pesquisa de 2017 mostrou que as empresas do setor cobriram os custos dos testes para EGFR para
75% dos oncologistas. No caso de outras mutações, a porcentagem é ainda maior.94 Na América Latina,
surgiram consórcios para fortalecer a pesquisa e a implementação da medicina de precisão na região.95

“Nem o paciente nem o sistema devem pagar os custos dos testes. Isso é feito
pelas empresas farmacêuticas”.
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Esta assistência certamente é positiva para os pacientes, mas o escopo dos testes de biomarcadores
de câncer não é suficiente para dar uma imagem precisa da capacidade geral dos serviços de
laboratório na América Latina. Ainda que os testes para as principais mutações genéticas geralmente
estejam disponíveis em todos os países, às vezes apenas nos grandes centros urbanos, tendem a ser
menos frequentes os laboratórios com capacidade para realizar painéis de mutação e outros testes
mais especializados. Este tipo de trabalho normalmente é enviado para instalações em nações de
alta renda: às vezes só pode ser custeado com financiamento da indústria.96-97 Mesmo com fundos
substanciais externos à indústria e terceirização internacional, a oncologia de precisão aumenta a
capacidade da infraestrutura laboratorial dos sistemas de saúde em muitos desses países.
Não dizemos isto para desmerecer a capacidade de infraestrutura de alguns dos laboratórios da
região. O INMEGEN do México, por exemplo, é líder em pesquisa genômica a nível internacional.
Muito mais ao sul, o Dr. Touya estima que nas instalações do Uruguai, podem ser realizados “cerca de
90% dos estudos moleculares da medicina de precisão”. Também há propostas no Brasil, derivadas
de um painel de especialistas e partes interessadas chave, que visam melhorar a qualidade através
do credenciamento de laboratórios genéticos e do desenvolvimento de programas de controle de
qualidade. 56

Além do câncer, as opções de teste são ainda mais
limitadas
No que se refere à capacidade dos laboratórios dos sistemas médicos para atender às necessidades
da medicina de precisão além da oncologia, a situação é muito mais complexa. Nossas pesquisas
revelaram que nenhum desses países tinha capacidade laboratorial suficiente para apoiar o uso da
medicina genética. Mesmo no Uruguai, o mercado com as melhores instalações internas, os painéis
genômicos são sempre enviados para instalações no exterior. Tanto na Colômbia quanto na Costa
Rica, alguns laboratórios afirmam realizar por conta própria os testes, que também são terceirizados
no exterior. As variações de qualidade são um problema notório na Argentina, no Brasil, na Costa Rica,
no Equador e no Peru.
Além disso, em muitos países, os laboratórios capazes de realizar certos testes genéticos carecem do
equipamento avançado que a medicina personalizada exigirá. Os limitados serviços genéticos do Peru,
por exemplo, dependem fortemente das técnicas citogenéticas e da tecnologia de sequenciamento
do Sanger.91 Esta última é um tipo de análise de DNA que é mais cara e muito mais lenta do que o
Sequenciamento de Nova Geração. Enquanto isso, em 2008, a Argentina tinha apenas entre 10 e 20
máquinas capazes de executar o tipo mais avançado de sequenciamento.98 As ferramentas técnicas
existentes também não são suficientes. Recentemente, uma mesa redonda de especialistas brasileiros
em Sequenciamento de Nova Geração apontou a necessidade do país de contar com diretrizes e
programas de credenciamento para aqueles que realizam esses testes.56
Esta capacidade limitada cria frustração e despesas. O Dr. Capria afirma que, na Argentina, a
obtenção de testes ou painéis genéticos na área de doenças raras, neurologia ou cardiologia pode
ser “praticamente impossível. O sistema não quer pagar por eles”. A Argentina não é o único caso.
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No Chile, a maioria dos testes para doenças raras utiliza tecnologias antigas, e apenas um painel de
Sequenciamento de Nova Geração está disponível localmente. Outros tipos de testes avançados
exigem o envio da amostra para outros países, muitas vezes às custas do paciente.99 Da mesma forma,
no Brasil, os pacientes do SUS geralmente não podem ter acesso a testes genéticos para doenças
raras no sistema público porque não são formalmente oferecidos ou porque na prática os atrasos são
enormes.100
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Administração financeira
“Não é uma coisa simples”
“Não creio que haja atitudes negativas em relação à medicina personalizada”, diz o Dr. Santacruz.
“O problema é que a implementação tem um custo elevado. Não é uma coisa simples”. Certamente,
o desafio financeiro em torno do estabelecimento da medicina personalizada nos países de nosso
estudo deve ser colocado no contexto da redução dos gastos da região na área da saúde (Tabela 1).
O gasto governamental e obrigatório em
Tabela 1: Financiamento da saúde
saúde é baixo em comparação com países onde
com contribuições governamentais e
obrigatórias como percentual do PIB, 2017
a medicina personalizada se tornou mais comum
Argentina
6.7%
(na Europa Ocidental e Europa do Norte, por
Brasil
4.0%
exemplo, normalmente representa entre 7% e
Chile
5.4%
75
10%). O que é mais preocupante é que pouco
Colômbia
5.3%
mais da metade de nossos países (Argentina,
Costa Rica
5.5%
Chile, Colômbia, Costa Rica e Uruguai) gasta
Equador
4.4%
5% ou mais, o mínimo considerado necessário
México
2.8%
para que um país alcance uma cobertura médica
Peru
3.2%
universal.* Claro que estes números não incluem
Uruguai
6.2%
todos os gastos em saúde: grande parte deles
Fonte: OMS, Banco de dados de Despesa Global em Saúde,
https://apps. who.int/nha/database/Select/Indicators/en
vem de coberturas privadas ou financiados pelo
próprio paciente. No Brasil, México e Equador,
por exemplo, as contribuições governamentais e obrigatórias representam apenas entre 42% e 54%
dos gastos totais.75
No entanto, os números mostram os fundos limitados disponíveis para apoiar qualquer tipo de
iniciativa no sistema público de saúde.

* Esta questão foi
originalmente abordada
por Di McIntyre e Filip
Meheus no documento
“Fiscal Space for Domestic
Funding of Health and
Other Social Services”,
Centre on Global Health
Security Working Group
Papers, Paper 5, 2014.
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O Brasil apresenta um problema particular. As contribuições públicas já são muito baixas para os
gastos gerais de saúde em comparação com outros países da região (42%). Olhando para o futuro,
as medidas de austeridade do governo, apoiadas por uma emenda constitucional de dezembro de
2016, congelam os gastos com a saúde em termos reais por 20 anos. Em contrapartida, o governo
está promovendo gastos com cobertura privada, um setor que, embora espere ver um crescimento
substancial, permanecerá fora do alcance da maioria da população. Enquanto isso, os gastos do
governo com pesquisa e desenvolvimento foram reduzidos quase pela metade. Ainda que muitas
intervenções personalizadas possam ser rentáveis ou mesmo gerar economia de custos, em geral
exigem um investimento inicial muito antes da aparição desses benefícios. É difícil imaginar como o
país obterá financiamento para estas intervenções enquanto algumas áreas de atendimento básico
estão sofrendo. Isto sugere claramente que, embora a medicina personalizada continue sendo
desenvolvida nos sistemas privados, é provável que sua implementação no SUS seja muito lenta.101, 102
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Neste contexto, pode ser muito difícil convencer o ministério de Finanças e os altos funcionários da
saúde a financiarem a inovação. O Dr. Augustovski observa que “seria mais fácil se essas tecnologias
produzissem economias para o sistema de saúde e melhorassem a saúde imediatamente, mas muitas
vezes envolvem um alto custo inicial de aquisição”. O Dr. Grueger também reconhece que “sim, há
um investimento porque é necessário implementar o perfil molecular, o Sequenciamento de Nova
Geração e esse tipo de coisa”. A Dra. Galindo acrescenta outras necessidades de investimento, tais
como a infraestrutura tecnológica de bancos de dados, os EHR e até mesmo a conexão à Internet
necessária como eixo de qualquer sistema novo: um recurso que ainda não existe em vários países.
O que o Dr. Sarria diz sobre o Peru é aplicável a toda a região: “Tudo vai demorar porque a medicina
personalizada implica um maior compromisso financeiro”.

“Estamos vendo apenas uma adoção espasmódica de boas intervenções
médicas personalizadas, apesar de termos a tecnologia e o conhecimento para
fazer mais”.
Consequentemente, quando perguntados sobre as principais barreiras para a medicina
personalizada, nossos entrevistados mencionaram primeiramente seu custo. Devido à atual “falta de
investimento e orçamento”, observa o Dr. Capria, “estamos vendo apenas uma adoção espasmódica de
boas intervenções médicas personalizadas, apesar de termos a tecnologia e o conhecimento para fazer
mais”.
Como resultado, fora alguns casos específicos, o acesso à medicina personalizada pode estar
altamente restrito. Por exemplo, no sistema de saúde mexicano há testes genéticos e tratamentos
para o câncer de mama, embora estes testes não estejam disponíveis para outras doenças crônicas. Da
mesma forma, a falta de capacidade para realizar certos testes avançados para doenças raras no Chile
e no Brasil, mencionada na seção anterior, deixa os pacientes sem alternativa a não ser pagar para os
laboratórios realizá-los ou ficar sem testes.99, 100

Da despesa ao investimento
Se esta situação — o amplo acesso a apenas algumas intervenções personalizadas — fosse uma parada
temporária no caminho para uma medicina personalizada mais abrangente, seria compreensível e
até mesmo necessária. A preocupação é que alguns responsáveis por formular políticas na região
continuam pouco convencidos sobre as razões para avançar neste tópico. O Dr. Riveros observa que “os
pagadores são muito mais desconfiados e têm mais dificuldade em aceitar a medicina personalizada
desde o início”. Da mesma forma, o Dr. Jiménez observa que a barreira mais importante para a
inovação é “a ideia de que é cara, que é discriminatória e que é apenas para os ricos”.
Quase todos os nossos entrevistados argumentam que esta atitude é muito restritiva, pois não
compreende as melhorias substanciais em termos de custo-efetividade que a medicina personalizada
pode trazer. O Dr. Capria se queixa de exemplos onde “os funcionários públicos apenas varrem [a
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ideia dos testes] para debaixo do tapete por causa dos altos custos associados aos tratamentos
relacionados. Isto é ignorância e arrogância, porque eles não conhecem a verdadeira relação custobenefício”. O Dr. Grueger também fala em nome de muitos quando diz que, apesar dos custos iniciais,
“no médio prazo, a medicina personalizada reduzirá os custos graças aos benefícios obtidos ao oferecer
o medicamento certo ou a tecnologia certa para os pacientes em menos tempo e assim evitar os
medicamentos errados”.
O Dr. Jiménez acrescenta que, no longo prazo, os custos (não apenas os custos de saúde, mas
também um menor desenvolvimento econômico) de não poder utilizar essas tecnologias vão
aumentar inevitavelmente. Consequentemente, a medicina personalizada não deveria ser um objetivo
apenas dos estados ricos. O Dr. Sarria acredita que deveria se tornar uma parte essencial do sistema de
saúde sustentável que o governo espera criar no Peru.
A chave para uma implementação bem sucedida da personalização será então convencer os
responsáveis pelos orçamentos, mesmo que eles não façam parte dos ministérios de saúde. O Dr.
Sarria explica que, no Peru, “o Ministério das Finanças vai analisar a questão com muito cuidado, e
não será fácil obter o financiamento esperado até que demonstremos os benefícios da medicina
personalizada”. A avaliação da Sra. Paniagua sobre o Uruguai não é muito diferente: “Nosso sistema
de saúde depende do Ministério das Finanças e eles podem deter suas políticas. Para implementar a
medicina personalizada aqui, devemos demonstrar o que pode ser economizado com seu uso”.

“Nosso sistema de saúde depende do Ministério das Finanças e eles podem
deter suas políticas. Para implementar a medicina personalizada aqui,
devemos demonstrar o que pode ser economizado com seu uso”.
A atual implementação fragmentada da medicina personalizada pode simplesmente refletir
esta necessidade de demonstrar valor. O Dr. Riveros explica que, se houver a tentativa de “expandir
a medicina personalizada para a população em geral [de repente], a ideia provavelmente falhará”,
mas se os sistemas de saúde o fizerem para “algumas indicações muito específicas, o valor agregado
provavelmente será muito mais perceptível”.

O Brasil e a Colômbia têm os processos de ATS mais
maduros
A avaliação de tecnologias em saúde (ATS) é o processo pelo qual os países avaliam se devem adotar
um medicamento, um dispositivo médico, um procedimento ou outra intervenção. Portanto, eles
podem desempenhar um papel fundamental na avaliação das intervenções de medicina personalizada
a fim de decidir quais serão financiadas. De qualquer forma, a influência das entidades de ATS sobre a
prática médica pode ir muito além de suas recomendações sobre a acessibilidade dos medicamentos.
Além disso, por exemplo, frequentemente produzem diretrizes de melhores práticas de tratamento
que podem envolver abordagens explicitamente personalizadas para o atendimento médico.
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Conforme aumentar a quantidade de intervenções personalizadas possíveis nos próximos anos, a
capacidade dos sistemas de saúde para selecionar racionalmente quais adotar determinará se estas podem
fornecer o melhor atendimento possível para toda a população de forma sustentada. Os organismos de
ATS, portanto, serão ferramentas essenciais neste processo. A disposição dos sistemas de saúde para
avaliar o valor da medicina personalizada consiste em dois elementos. O mais básico é a fortaleza geral
das ATS, sem a qual é muito mais difícil tomar decisões racionais sobre o pagamento de qualquer tipo de
inovação médica. O segundo problema é a capacidade dos organismos de ATS de se adaptarem aos desafios
específicos associados à avaliação da medicina personalizada.
Cada país do estudo possui algum tipo de procedimento de ATS, mas a forma que assume, o grau de
independência das instituições envolvidas e a qualidade técnica da ciência utilizada para fazer avaliações
pode variar consideravelmente, bem como a influência dos resultados de uma avaliação na tomada de
decisões. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde do Brasil (CONITEC) e o Instituto
de Avaliação Tecnológica em Saúde da Colômbia (IETS) são as duas instituições de ATS mais consolidadas
na região. Ambas têm uma forte reputação. A CONITEC é indicada geralmente como líder na região, e o
Dr. Riveros, desde a perspectiva de um ex-ministro da saúde, define o IETS como “muito criterioso em seu
trabalho. Isso nos ajuda a ver não apenas os resultados nos pacientes, mas também os aspectos econômicos
de todo o processo. Será muito útil [para tomar decisões sobre a medicina personalizada]. É provável que a
CONITEC e o IETS também venham a ter uma influência crescente na América Latina. Eles são dois dos três
mais importantes contribuintes institucionais para o banco de dados de relatórios das ATS recentemente
criado pela RedESTA, a rede regional das organizações de ATS. Seu trabalho conjunto representa mais de
30% do conteúdo do banco de dados.104
Esses dois órgãos de ATS também são independentes e podem realizar análises a pedido de diversas
partes interessadas, e os tomadores de decisão têm a obrigação legal de considerar suas contribuições.
Também podem acelerar a adoção da inovação quando for valiosa: no Brasil, por exemplo, a incorporação
anual de novas tecnologias em média triplicou durante os cinco anos seguintes à fundação da CONITEC, em
comparação com os cinco anos anteriores.105 Ainda é possível melhorar, é claro: por exemplo, uma análise
de 2017 constatou que, embora fosse rápido em termos de desenvolvimentos, a CONITEC ainda não tinha
a força institucional dos órgãos de ATS das nações de alta renda, como o Reino Unido e a Alemanha.103 No
entanto, a CONITEC e o IETS atualmente fornecem bom assessoramento a funcionários.

Outros processos de ATS na região

*Consultar o site
http://www. essalud.gob.
pe/ietsi/.
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A situação da ATS em outros países do estudo está fragmentada, assim como a prestação de serviços
de saúde em grande parte da região. O Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Pesquisa do
Peru (IETSI) tem uma história curta e grandes ambições*, porém apenas cobre um sistema de saúde
(EsSALUD), que fornece atendimento a somente 30% da população. Na Argentina, enquanto isso, o
trabalho da ATS é realizado através de um consórcio de organizações que colaboram entre si. Mesmo
assim, como observa a Dra. Gabay, “embora a cultura da avaliação tecnológica da saúde em nosso país
tenha crescido nos últimos anos”, no nível do governo nacional, a Comissão Nacional de Avaliação de
Tecnologias de Saúde (CONETEC) é um órgão temporário estabelecido enquanto o Congresso decide
sobre a natureza de uma nova Agência Nacional de Avaliação de Tecnologias Sanitárias (AGNET).106
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“A cultura da avaliação tecnológica da saúde em nosso país tem crescido nos
últimos anos”.
Em outros lugares, a infraestrutura de ATS está menos avançada. Os Ministérios de Saúde do
Uruguai, Chile e Equador realizam trabalhos internos de ATS, mas os países estão longe de contar
com instituições formais de grande experiência. Na Costa Rica, não há um órgão único de ATS
consolidado, mas sim um comitê de múltiplas agências, cujo trabalho é criticado pela OCDE por sua
desordem, fragmentação e burocracia.107 Pior ainda, ao decidir sobre litígios relacionados com o acesso,
os tribunais do país insistem em olhar apenas para a eficiência clínica e não para a relação custoefetividade.68
Embora existam alguns organismos de ATS eficientes nos países de nosso estudo, em geral a
situação é semelhante à revelada por uma pesquisa realizada em 2017 em toda a América Latina:
a institucionalização continua sendo um desafio: o papel da ATS na tomada de decisões precisa
ser formalizado, ou pelo menos esclarecido; também a capacidade e a qualidade deverão ser
fortalecidas.108 Nesse sentido, a maioria dos países do estudo ainda luta com os problemas de avaliação
da era prévia à medicina personalizada. Isto é um problema, pois as novas tecnologias trazem novos
desafios para a ATS.

Avaliação das intervenções personalizadas
A medicina personalizada exigirá uma profunda inovação na avaliação da tecnologia em saúde
(ATS). Um estudo recente combinando uma revisão da literatura e entrevistas aprofundadas com
especialistas na área observou que cada um dos testes de biomarcadores, algoritmos de vias de
tratamento associados e até mesmo novas ferramentas digitais de saúde “devem impactar cada etapa
do processo de ATS, desde escopo e modelagem à tomada de decisões e revisão”. Para citar apenas
dois exemplos de como as agências precisarão se adaptar: um sequenciamento do genoma completo
pode fornecer informações sobre centenas de doenças potenciais. Então, como é que o custo do
teste se desdobra quando se trata de avaliar seu valor? Além disso, se os testes de biomarcadores
são capazes de identificar um pequeno subgrupo de pacientes que podem se beneficiar com um
tratamento, como isso afeta a necessidade de se ter uma massa crítica de indivíduos em um ensaio
clínico para medir a segurança, uma preocupação regulatória, ou o valor, uma questão de ATS?109
Atualmente, as agências da América do Norte e da União Europeia estão se adaptando lentamente
a estes desafios, por isso não é surpreendente que nossa pesquisa não tenha revelado nenhum
progresso sobre o assunto na América Latina.110,111 Isto não significa que a região possa se dar ao luxo de
esperar. As recomendações de um recente painel de especialistas do Brasil, publicadas na revista The
Lancet, destacam a necessidade de compreender o valor das intervenções personalizadas à medida
que são adotadas e de criar testes específicos para os tratamentos de precisão, a fim de avaliar esse
valor.56
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Comparação entre os países
Três grupos no caminho para a medicina personalizada
É difícil classificar os países em termos de sua ‘disposição’ para adotar uma medicina personalizada.
Os progressos são desiguais. Em qualquer um dos países, às vezes houve progressos substanciais em
certos elementos de nosso framework, enquanto outros mostram lacunas significativas. Além disso,
esta combinação de movimento e paralisia varia de acordo com a nação, tornando a comparação
difícil. Como vimos, há poucas evidências de planos abrangentes que estabeleçam as bases da
medicina personalizada como um todo para que esteja disponível para toda a população.
Nosso framework não procura atribuir pontuações quantitativas, pois qualquer sistema que o fizesse
exigiria uma investigação mais aprofundada, mesmo que fosse possível para certos indicadores.
Entretanto, uma simples revisão do progresso e da falta do mesmo em algumas áreas do framework
indica que os países de nosso estudo podem ser
colocados em três categorias gerais.
Figura 4: Os países de nosso estudo podem ser
A Argentina, o Brasil, a Colômbia, a Costa
incluídos em três categorias gerais: os que estão
Rica e o Uruguai estão no primeiro grupo de
“prontos para decidir”, os que estão “reforçando
países. Cada um deles tem ativos importantes
as bases” e os que estão
que podem servir de base para a implementação
da medicina personalizada. No entanto,
também enfrentam obstáculos significativos
que impedirão o progresso, a menos que as
autoridades governamentais e o sistema de
saúde estejam dispostos a se engajar. Estes países
estão “prontos para decidir”. Seus ativos e
Prontos para
Argentina
decidir
Brasil
desafios são variados. O Brasil, por exemplo, tem
Colômbia
ATS competente e especialistas qualificados,
Costa Rica
Uruguai
mas sua situação financeira levanta questões
Reforçando
Chile
sobre seu compromisso com um sistema de
as bases
México
saúde pública sólido com um suprimento
Começando
Equador
de última geração. A Costa Rica, por outro
a jornada
Peru
lado, possui um sistema de registros médicos
eletrônicos abrangente, um sistema de saúde
universal bem financiado, serviços de telessaúde
estabelecidos e bons testes genéticos na área de pediatria, mas carece de um sistema de ATS coerente
e, consequentemente, demora na aprovação de muitos dos medicamentos personalizados.
As fortalezas e as fraquezas da Argentina, da Colômbia e do Uruguai também são diversos. Como
as famílias infelizes de Tolstoi, todos estes países têm problemas diferentes. Cada um deles deve
considerar quais são as possíveis soluções no contexto local.
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Os países do segundo grupo (Chile e México) dispõem de menos peças do que os do primeiro nível,
embora definitivamente tenham ativos mais importantes, como o uso de registros eletrônicos de
saúde no Chile e o Instituto Nacional de Medicina Genômica do México. Portanto, estas nações estão
“reforçando as bases”.
Entre os problemas comuns que devem ser abordados com frequência estão os diagnósticos
laboratoriais deficientes, que tornam necessário enviar muitos testes ao exterior, procedimentos
normativos que muitas vezes são insuficientes e plataformas que raramente estão integradas. Para
poder avançar, a infraestrutura deve ser reforçada e os governos devem assumir um compromisso
maior.
O Equador e o Peru são os países do terceiro grupo, que podem apresentar alguns pontos fortes, tais
como os registros de câncer do primeiro e os programas inovadores de uso de dados do segundo. No
entanto, eles têm sistemas relativamente fracos em todos os domínios. Estes países estão “começando
a jornada”. Um dos primeiros passos deve ser persuadir os responsáveis por formular políticas de que
com as intervenções personalizadas é possível atender necessidades específicas, como endereçar a
resistência aos medicamentos no grande número de casos de tuberculose nos respectivos países. Além
disso, os programas de treinamento e desenvolvimento poderiam ser usados para educar primeiro
os profissionais de saúde e depois outras partes interessadas. Como discutido acima, os médicos
podem deixar de ser os principais obstáculos para se tornarem os maiores defensores da medicina
personalizada.
Nas Tabelas 2 a 4, descrevemos brevemente a situação atual em cada país.

Tabelas de país
Tabela 2: “Prontos para decidir”
Argentina

Exemplos de iniciativas
• Sistema Nacional de Dados Genômicos
• Iniciativa de medicina de precisão
A Argentina possui uma boa infraestrutura que inclui laboratórios de testes de alta qualidade. Os testes
genéticos são realizados principalmente por médicos especialmente treinados ou, mais frequentemente, por
geneticistas com formação acadêmica. O conhecimento da medicina personalizada está aumentando entre os
funcionários públicos da saúde, os profissionais médicos e o público em geral, e os geneticistas clínicos estão
desenvolvendo com sucesso programas de treinamento de pós-graduação em genética médica.
Além disso, o governo está começando a fornecer apoio. Em agosto de 2019, o Ministério da Saúde assinou
um acordo de “macro-participação” com entidades que incluíram o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério
da Educação para desenvolver projetos de medicina de precisão. O primeiro projeto do Instituto Nacional do
Câncer no âmbito deste acordo será investigar quais recursos de infraestrutura são necessários para expandir a
oncologia de precisão, com o objetivo de criar um plano de ação.
O Plano Nacional de Controle do Câncer da Argentina é único na região, pois menciona a medicina de precisão
e os biomarcadores, embora sem dar muitos detalhes. Além disso, existem leis no país que protegem a
privacidade dos dados dos pacientes. No entanto, a Argentina parece estar muito atrás de seus pares no uso
de registros eletrônicos de saúde, embora, de fato, o governo tenha lançado recentemente uma estratégia de
saúde digital.
A situação das ATS na Argentina está longe de ser a ideal. Atualmente, a maior parte do trabalho está sendo
realizado por um consórcio de 30 instituições. No âmbito do governo nacional, a Comissão Nacional de
Avaliação de Tecnologias de Saúde tem apenas dois anos de existência. Foi criada como um órgão de transição
enquanto o Congresso decide sobre a natureza da proposta para uma nova Agência Nacional de Avaliação de
Tecnologias Sanitárias (AGNET), um debate que avança a um ritmo muito lento.
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Tabela 2 (cont.): “Prontos para decidir”
Brasil

Exemplos de iniciativas:
• Política Nacional de Atendimento Integral em Genética Médica
• Política Nacional de Atendimento Integral em Genética Clínica
Atualmente existem muitas iniciativas em andamento no Brasil, incluindo o Projeto Varioma Humano, a
Iniciativa de Medicina de Precisão (BIPMed) e o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco
(HUG CEL) da Universidade de São Paulo. A maioria dos laboratórios clínicos e de pesquisa estão concentrados
no sudeste do país. Enquanto alguns oferecem excelentes serviços, o controle de qualidade geral é variável.
O uso de biomarcadores para orientar o tratamento do câncer é comum no setor privado, mas não tanto no
setor público. Muitas pessoas pagam do próprio bolso por tratamentos.
O programa de residência em Genética Médica está em vigor em cinco estados brasileiros e, em 2014, o
Ministério da Educação incluiu o assessoramento e o diagnóstico genético como disciplinas obrigatórias em
todas as faculdades médicas. Entretanto, cerca de 80% dos médicos clínicos geneticistas trabalham nas regiões
sul e sudeste, e há quatro estados brasileiros no norte do país que não possuem serviços médico-genéticos.
Atualmente o governo está organizando uma comissão para analisar o uso da medicina personalizada na área
do tratamento do câncer. Além disso, desde 2014 o Brasil tem uma Política Nacional de Doenças Raras, que
inclui a detecção pediátrica.
A renomada organização de ATS CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia para o Sistema
Único de Saúde) é considerada líder na região. Dito isto, é difícil imaginar como a medicina personalizada
pode se expandir além do atendimento privado para ser incorporada ao SUS, dadas as atuais políticas de
financiamento público.

Colômbia

Exemplos de iniciativas:
• Programa de Triagem Neonatal
• Projeto Vigicâncer
A Colômbia tem um Programa de Triagem Genética Neonatal e um programa formal de residência em
genética, mas não tem um número suficiente de médicos geneticistas. Além disso, o país investiu em projetos
de tecnologia de informação e de comunicação para a área de saúde por mais de 20 anos: como resultado, tem
um forte sistema de registro médico eletrônico, embora ainda não esteja unificado. A Colômbia também possui
um registro de doenças raras e leis sólidas para a proteção de dados dos pacientes.
Os responsáveis por formular políticas também apoiam certas áreas. Em outubro de 2019, o Ministério da
Saúde emitiu uma resolução para melhorar o contexto da telemedicina no país. Além disso, atualmente o
Congresso está debatendo uma legislação destinada a melhorar a prevenção e o tratamento integrados do
câncer de mama.
A organização de ATS do país é o Instituto de Avaliação Tecnológica em Saúde (IETS). Como a CONITEC, o IETS
é um organismo reconhecido com crescente influência em toda a América Latina.
Por outro lado, existem relativamente poucos laboratórios de diagnóstico ou centros de referência no país.
Aliás, embora muitos laboratórios afirmem realizar os testes solicitados, a realidade é que os enviam para
outros países. Além disso, mesmo com uma forte ATS, a aprovação de medicamentos inovadores no país tende
a levar mais tempo do que em seus pares regionais.

Costa Rica

Exemplos de iniciativas:
• Sistema Nacional de Dados Genômicos
• Programa de Triagem Neonatal
• Programa Nacional de Câncer Cervical
Todos os pacientes do sistema de saúde universal da Costa Rica (um sistema bem financiado) possuem
prontuário médico eletrônico abrangente que pode ser acessado a partir de seus telefones celulares. Além
disso, o país tem ampla experiência em telessaúde, desde 1994. Os testes genéticos neonatais são mais
completos do que em grande parte da região. A legislação sobre privacidade de dados é robusta. Finalmente,
o país é um dos únicos dois que possuem um registro universal de câncer e um registro de doenças genéticas
raras para recém-nascidos.
Por outro lado, não há nenhum organismo de ATS no país, e embora o número de laboratórios seja
provavelmente suficiente para um país deste tamanho, a qualidade é variável.
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Tabela 2 (cont.): “Prontos para decidir”
Uruguai

Exemplos de iniciativas:
• Lei de Pesquisa Neonatal
• Cobertura de tecnologias de alto custo através do Fundo Nacional de Recursos para terapias que
requerem estudos genéticos preditivos
Em 2014, o Uruguai fundou o projeto Urugenomes, que visa descobrir a base genética das doenças no país,
melhorar o treinamento do pessoal na área e investir em infraestrutura.
No Uruguai, existe atualmente um programa para implementar um registro eletrônico universal e um sistema
de prontuário médico eletrônico. Já existe um registro de doenças genéticas raras descobertas no nascimento
para toda a população. Outra vantagem é a existência de uma legislação que protege a privacidade dos dados
dos pacientes.
As iniciativas para alcançar uma ATS são limitadas e a conscientização sobre as necessidades da medicina
personalizada entre os médicos clínicos e a população deve ser melhorada; além disso, embora alguns testes
genéticos individuais possam ser realizados no país, os mais complexos ainda precisam ser processados no
exterior.
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Tabela 3: “Reforçando as bases”
Chile

Exemplos de iniciativas:
• ChileGenómico: rede de pesquisa colaborativa administrada pela Universidade do Chile
• Comissão para produzir pesquisa e testes genômicos para certas doenças
• Incorporação da tecnologia de PCR no setor público
ChileGenómico e o Projeto 1000 Genomas tiveram origem no Programa de Genética Humana da Faculdade
de Medicina da Universidade do Chile em meados de 2010. Os projetos procuram entender com mais
profundidade a história tanto da população quanto da genômica médica. No entanto, existem apenas alguns
poucos centros no país que lidam com testes diariamente. Todos os laboratórios e hospitais têm acesso aos
testes básicos exigidos pelas autoridades, mas não há nada mais sofisticado. Os testes avançados geralmente
exigem o envio de amostras para o exterior, e muitas vezes o paciente paga por essa despesa.
Há iniciativas do Ministério da Ciência que promovem a inclusão da genômica nos programas universitários,
embora ainda estejam em estágio inicial de desenvolvimento. Da mesma forma, o Ministério da Saúde
destacou a necessidade de melhorar a regulamentação e as normas genômicas, mas o progresso é lento.
Embora o Ministério da Saúde do Chile realize algumas avaliações tecnológicas, a ATS não foi formalmente
integrada na tomada de decisões do país.
No entanto, o Chile tem uma das melhores coberturas de registros médicos eletrônicos da população na
América Latina. Em 2019, o Ministério da Saúde do Chile criou um departamento especializado em Saúde
Digital, que supervisará iniciativas como o Sistema Integrado de Informação de Atendimento Primário e a
Licença Médica Eletrônica. No país, as leis protegem a privacidade dos dados dos pacientes.

México

Exemplos de iniciativas:
• Instituto Nacional de Medicina Genômica
• Programa de Triagem Neonatal para Hipotireoidismo Congênito
• Outros programas específicos de pesquisa em medicina genômica para doenças comuns
O Instituto Nacional de Medicina Genômica (INMEGEN) foi fundado em 2004 e se tornou uma das principais
instituições de pesquisa genômica nos níveis nacional e internacional. O país foi um dos primeiros a adotar
certas intervenções personalizadas específicas e mostra um grande interesse na diversidade genética local:
vários programas de pesquisa estão sendo realizados, como o Projeto Genoma Mexicano e o Projeto Genoma
Indígena.
Existe um número limitado de laboratórios de diagnóstico, e os principais estão concentrados nas cidades mais
importantes do país: cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Embora o sistema de saúde pública mexicano
disponha de testes genéticos e tratamento para o câncer de mama e de pulmão, não tem orçamentos
designados para outras doenças.
Para obter um treinamento especializado em genética médica, os médicos devem completar um curso de pósgraduação de três anos. No entanto, a falta de financiamento estatal desencoraja os interessados de participar
do programa. Mais da metade dos estudantes de medicina não recebem nenhum treinamento em genética.
As iniciativas para desenvolver políticas públicas de e-Saúde foram evoluindo de projetos individuais e isolados
para a criação de programas nacionais. Da mesma forma, embora muitos prestadores de serviços de saúde
tenham criado seus próprios registros médicos eletrônicos, em sua maioria eles são incompatíveis. Contudo,
existem leis no país que protegem a privacidade dos dados dos pacientes.
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Tabela 4: “Começando a jornada”
Equador

Exemplos de iniciativas:
• Programa Nacional de Telemedicina/Telessaúde
No Equador, existem apenas alguns laboratórios de testes que podem realizar testes genéticos simples: quando
são feitos, a variedade na qualidade dos resultados constitui um problema. Não há disponibilidade de testes
mais sofisticados.
As faculdades médicas do Equador têm programas de biologia molecular, principalmente na área de oncologia,
mas não dispõem de medicina de precisão. Em geral, a conscientização dos profissionais da saúde é baixa.
Várias iniciativas de TI estão em andamento no Equador, incluindo o desenvolvimento de prontuários médicos
eletrônicos (embora, atualmente, os registros de pacientes ainda sejam mantidos em papel) e um projeto
nacional de telessaúde. Além disso, o Equador investiu recentemente em seu registro de câncer.
O Equador realiza estudos de ATS muito limitados dentro do Ministério da Saúde, e a lei não exige que seus
resultados sejam levados em consideração; além disso, a qualidade desses estudos é considerada muito baixa.

Peru

Exemplos de iniciativas:
•

Projeto Genoma Peruano

Existem apenas alguns laboratórios de diagnóstico no país, portanto, os testes genéticos mais sofisticados
são enviados ao exterior para seu processamento. A tecnologia utilizada costuma estar desatualizada, e os
prestadores não confiam nos laboratórios locais, nem por seus equipamentos nem por sua experiência.
O treinamento em genética médica é escasso, e inclui apenas um programa de residência credenciado,
especializado em genética para médicos.
Em breve o Peru lançará uma atualização de seu plano nacional contra o câncer, o Plano Esperanza, que
terminou em 2016. O esboço atual menciona a abordagem da medicina de precisão, mas apenas brevemente.
O Ministério de Saúde apoia o desenvolvimento de sistemas de informação: por exemplo, o GeoMinsa é um
sistema de geolocalização de saúde, que mostra aos cidadãos e médicos a localização das instalações de saúde.
Contudo, menos de 10% das instalações de saúde utilizaram prontuários médicos eletrônicos.
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O caminho pela frente
Descrevemos como três tendências se uniram para introduzir uma mudança de paradigma na saúde.
Em primeiro lugar, houve melhorias na capacidade de coletar e agregar dados. Além disso, há
uma maior compreensão e capacidade de obter novos tipos de informações de saúde relevantes
(particularmente em nível molecular e de contextos não clínicos). Finalmente, foram desenvolvidas
ferramentas eficazes para analisar a crescente massa de dados. Em conjunto, estas tendências tornam
a prestação de serviços de saúde, desde o assessoramento em matéria de riscos até os tratamentos
avançados, em algo muito mais pessoal do que antes. Já foram feitos progressos em campos tão
diversos como a oncologia, as doenças raras e a saúde digital; o uso só se expandirá à medida que
forem desenvolvidas novas intervenções.
As oportunidades na América Latina são enormes, mas ainda há muito a ser feito para garantir que
essas inovações estejam disponíveis para toda a população. Não é tão simples quanto incorporar um
tratamento de cada vez na oferta dos sistemas de saúde, embora inevitavelmente seja visto assim
nos estágios iniciais. Para obter o máximo benefício da medicina personalizada – que definimos
como o desenvolvimento generalizado de elementos rentáveis da medicina personalizada nos
sistemas de saúde – os países precisarão criar um framework que apoie a personalização em geral.
Isto inclui: mudanças na governança do sistema de saúde, maior conhecimento tecnológico das
partes interessadas, o desenvolvimento de uma infraestrutura que possa produzir uma variedade
de intervenções personalizadas e uma administração financeira capaz de selecionar e pagar pelos
melhores elementos da medicina personalizada para cada país.
Nosso estudo indica que nove países-chave da América Latina – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai – geralmente tomaram algumas medidas iniciais que
os ajudarão a construir esta estrutura promissora para a implementação da medicina personalizada.
Também indica que muito mais pode ser feito para buscar ativamente os benefícios da implementação
da medicina personalizada nos sistemas de saúde.
No capítulo anterior, analisamos algumas das prioridades para os diferentes países, dependendo
de onde eles estão atualmente localizados em termos de medicina personalizada. Quando pensamos
nisso no nível regional, estabelecemos cinco princípios gerais em torno dos quais podem ser
desenvolvidos sistemas de medicina personalizada sustentáveis e equitativos.

1. É necessária uma abordagem de governança coerente com a medicina
personalizada para permitir a implementação simples e rápida de intervenções
adequadas que beneficiem toda a população.
Falta vontade política de tornar a medicina personalizada uma realidade, não tanto devido a uma
atitude hostil em relação à ideia, mas por causa de uma percepção comum entre os responsáveis por
formular políticas, que consideram que é uma distração de outras preocupações mais urgentes na
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área da saúde e em outros âmbitos. Como resultado, falta uma política geral coerente que procure
integrar os elementos adequados da medicina personalizada aos sistemas de saúde. Enquanto isso,
a regulamentação contém alguns elementos positivos, tais como boas leis de privacidade de dados,
embora ainda existam lacunas surpreendentes em certos países.
Olhando para o futuro, são necessárias várias iniciativas de governança. Leis, diretrizes e padrões
eficazes são necessários para a coleta, a interoperabilidade, o armazenamento e o intercâmbio
de dados. Também devem ser considerados esquemas de incentivo para avançar com a medicina
personalizada, pois a maioria dos sistemas é naturalmente resistente às mudanças. O investimento
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e os ensaios clínicos gerariam a base empírica que poderia
ajudar a melhorar o acesso antecipado dos pacientes. Seria incorreto defender a adoção em massa de
todas as intervenções personalizadas: é preciso separar o joio do trigo, e a definição de ambos varia de
acordo com o nível de recursos do sistema de saúde. Entretanto, é igualmente ingênuo assumir que
as intervenções personalizadas não podem ajudar a resolver os desafios enfrentados inclusive pelos
sistemas de saúde de poucos recursos.

2. O público e os especialistas precisam entender melhor os mecanismos, o
potencial e as limitações da medicina personalizada para ajudar a habilitar sua
introdução.
O público não entende a medicina personalizada de forma consistente. Por um lado, o conhecimento
sobre genética básica pode ser desigual e, em casos extremos, gerar hostilidade em relação às
inovações relacionadas. Por outro lado, quando as intervenções personalizadas atendem a uma
necessidade – particularmente para fornecer tratamento para doenças que ameaçam a vida ou para
melhorar o conforto através da saúde digital – a conscientização é alta. Também é alta a vontade das
pessoas da região de fazer valer seus direitos de atendimento médico por meio dos tribunais. Enquanto
isso, entre os médicos clínicos, os especialistas geralmente têm amplo conhecimento de temas como
medicina genética, mas o treinamento técnico do pessoal médico em geral costuma ser escasso. Pode
ser ainda pior quando o pessoal médico não tem tal conhecimento e resiste à inovação que surge do
tratamento personalizado.
Os esforços para aumentar a compreensão do público e dos especialistas sobre os mecanismos,
o potencial e as limitações da medicina personalizada tenderão, em certa medida, a abrir caminho
para a introdução de intervenções personalizadas apropriadas nos sistemas de saúde. As atitudes de
outras partes interessadas, tais como pagadores, entidades reguladoras e responsáveis por formular
políticas também são importantes; esperamos que este documento desempenhe um papel chave para
melhorar a compreensão e a conscientização na região.

3. Os países deverão considerar como melhorar os dados de saúde e
a infraestrutura laboratorial para facilitar a adoção de intervenções
personalizadas o mais rápido possível.
A magnitude da coleta de dados relevantes para grande parte dos sistemas de saúde da América Latina
varia de acordo com o país, mas geralmente não está no nível necessário para apoiar a personalização
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generalizada dos sistemas de saúde. Os Registros Eletrônicos de Saúde (EHR), embora não sejam
a norma em todos os países do estudo, são comuns em muitos deles. No entanto, raramente é
observada uma integração eficaz dos dados pelos prestadores de saúde ou mesmo estruturas de
dados comuns dentro dos EHR. Enquanto isso, os grandes registros de doenças tendem a se limitar ao
câncer. Neste aspecto, muitos dos países do estudo são fortes ou estão melhorando rapidamente. No
entanto, inclusive esses registros raramente fornecem dados sobre biomarcadores. Da mesma forma,
as instalações laboratoriais podem, em muitos países, atender corretamente ao básico, mas o tipo de
testes avançados que está se tornando a norma para a medicina personalizada geralmente tem que ser
feito no exterior, e isto aumenta os custos.
Com orçamentos limitados, os países precisarão considerar como melhorar os dados de saúde e
a infraestrutura laboratorial visando uma preparação para adotar novas e apropriadas intervenções
personalizadas da forma mais rápida e econômica possível, assim que estiverem disponíveis. Para
fazer isto eficientemente, os profissionais de saúde precisarão desenvolver novas capacidades, tais
como a patologia molecular e as ciências de dados. Quando for possível coletar dados provenientes de
registros, testes de laboratório, telessaúde, monitoramento remoto, dispositivos pessoais ou mHealth,
será necessária uma infraestrutura de TI adequada para garantir o acesso e o intercâmbio permitido.

4. Os funcionários deverão deixar de lado o preconceito de que a medicina
personalizada é muito cara e investir em processos de ATS para garantir uma
tomada de decisões informada.
O financiamento do sistema de saúde para a maioria das intervenções personalizadas tende a ser
restrito, já que muitas vezes é visto pelos interlcutores da saúde como um custo e não como um
investimento. Além disso, com exceção de algumas boas instituições, a avaliação da tecnologia de
saúde precisa ser reforçada em grande parte da região para dar aos tomadores de decisões uma
melhor ideia da relação custo-efetividade das novas intervenções.
Os profissionais envolvidos deverão deixar de lado o preconceito de que a medicina personalizada é
sempre muito cara e investir em processos de ATS para compreender melhor quais de seus elementos
são realmente rentáveis no contexto nacional. Assim, a ATS alimenta as vias de precificação e
reembolso, que devem ser flexíveis e adaptáveis: as soluções inovadoras de pagamento, os modelos
alternativos de financiamento e as sociedades mistas têm um papel a ser desempenhado. Há muitas
organizações que podem oferecer apoio: por exemplo, várias coalizões internacionais, como o Grupo
de Interesse Especial em Medicina de Precisão da ISPOR112, estão desenvolvendo estruturas de valor
para o cuidado com a saúde personalizado.

5. A construção de um framework adequado não só apoiará a medicina
personalizada, mas também melhorará a função do sistema de saúde como um
todo
Todas essas recomendações não só ajudarão a preparar o caminho para a introdução da medicina
personalizada. Políticas coerentes, um melhor entendimento do público e dos profissionais, uma
infraestrutura científica melhorada e uma avaliação eficaz da tecnologia de saúde podem ser
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úteis para todo o sistema de saúde. Estas recomendações também ajudarão a região a aproveitar
adequadamente uma enorme oportunidade, inclusive abrindo caminho para a próxima etapa de
inovações tecnológicas, como a inteligência artificial.
Como diz o Dr. Ferrari, a medicina personalizada é “medicina real. Uma medicina que importa
porque se baseia nos problemas do paciente em nível molecular”. No entanto, para obter benefícios
que realmente façam a diferença, o Dr. Sarria nos lembra que a medicina personalizada “deve ser
integrada em um quebra-cabeças, por assim dizer, onde todas as peças trabalhem juntas”.
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