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Disrupção Tecnológica

Disrupção: é definida como uma quebra ou descontinuação de 
um processo já estabelecido.

O termo tem sido frequentemente utilizado no contexto
empresarial para se referir a inovações no Mercado. 



Disrupção Tecnológica







Medicina Personalizada (ou de Precisão) é um modelo

médico baseado na customização do sistema de saúde, 

com decisões sobre prevenção, diagnóstico ou

tratamento, indicados de forma individualizada para 

cada paciente, de acordo com variações genéticas, 

ambientais e de estilo de vida.

Medicina Personalizada



Medicina Personalizada:  
Por que agora?

Avanços Tecnológicos levaram ao melhor
conhecimento do genoma humano

Sequenciamento do 
genoma humano

Avanço das tecnologias
para análise biomédica

Novas ferramentas para 
interpretação de grandes bancos

de dados



A queda vertiginosa no  custo da tecnologia

www.genome.gov/sequencingcosts

U$ 100 milhões

U$ 3-5 mil



CÂNCER: 
O Protótipo da Medicina Personalizada

Câncer é uma doença do Genoma



Fonte: PMC 2014

CÂNCER: 
O Protótipo da Medicina Personalizada



• Tumores classificados por alterações moleculares e local de origem

• Altas taxas de sucesso quando a terapia dirigida para a mutação encontrada
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Medicina Personalizada em Oncologia



Um case da MP: Câncer de Pulmão

Câncer de Pulmão é um “conjunto de doenças raras”

Tsao AS et al., JTO 2016



Mutações do EGFR e Rearranjo do ALK

OS= 8 meses

RCT ALEX: Alectonibe x Crizotinibe

N = 1207 

N = 303
PFS = 34 meses
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Desfecho 1o: PFS 

NEJM 2002

NEJM 2017

JCO 2008 

N = 1725

OS= 10.3 meses

PFS = 18,9 meses

RCT FLAURA: Osimertinibe x TKIs. 

N = 556

OS= Overall Survival . Sobrevida Global, que é o tempo entre o início do tratamento e o 
óbito

PFS: Progression Free Survival – tempo entre o início do tratamento e a progressão da 
doença ou óbito



Benefício Clínico rápido, duradouro e com poucos

efeitos colaterais

Rx-Torax pré-tratamento Rx-Torax após 7 dias

Masc, ALK+ em uso de Alectinibe



Homem, 31 anos, não tabagista
Câncer de Pulmão estadio IV, ALK+



Como procurar o ALVO?

Next-Generation Sequencing



The increasing number of actionable molecular abnormalities that have to be screened for each 
patient has led the centers to turn towards technologies allowing multiplex analysis in an “all-in-
one” approach. Since 2013, INCa has supported the implementation of targeted Next 
Generation Sequencing (NGS) as part of routine clinical practice.

The current lung cancer-oriented platform is updated regularly based on new 
research findings and includes, among others, mutations in the genes EGFR, KRAS, 
BRAF, PIK3CA, HER2, p53, MET, and DDR2; translocations in ALK, RET, and 
ROS1; and amplifications in HER2, MET, and FGFR1.

http://www.lungcancernews.org/2016/09/01/next-generation-sequencing-across-the-world-reports-from-france-germany-and-china/

With Precision Medicine being part of the central 13th 5-Year Plan 
commencing this year, the Chinese government is taking a positive view toward 
developments in this area, even though, so far, none of the NGS-based tests have 
been officially approved by the China Food and Drug Administration.





"Immunotherapies will likely become the treatment 
backbone in up to 60% of cancers over the next 10 
years compared with < 3% today” (23 Nov 2014)



Câncer de Estômago

Novembro de 2018 

Adaptado de Folha Arte





Fem, 57anos,  ex-tabagista, NSCLC escamoso
após 4 linhas de terapia para estadio IV. 

JCO 2015



• Disrupção “Biotecnológica” é real:  é preciso repensar o processo atual

• Genomica + maior capacidade de análise de dados:  Informação, VALOR 

• Seleção adequada dos tratamento com resultados superiores aos tratamentos
“one-size fits all” é realidade

• Discussões sobre acesso são cada vez mais revelantes diante desta Disrupção
biotécnologica

Considerações Finais


