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O QUE É MEDICINA DE PRECISÃO E COMO ELA PODE IMPACTAR O SETOR DE SAÚDE? 
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A medicina de precisão, ou medicina personalizada, 
é a customização de tratamento médico com base na 
capacidade de classificar indivíduos em subpopulações que 
diferem na susceptibilidade a uma determinada doença 
ou na resposta a um tratamento específico. Essa nova 
percepção sobre a forma de diagnóstico e tratamento vem 
ganhando espaço, dado o envelhecimento da população 
e a consequente transição epidemiológica, com ganho 
de evidência para as doenças crônico-degenerativas. 
As principais tecnologias incorporadas pela literatura no 
conceito de medicina de precisão são testes genéticos 
(diagnóstico); biossensores e wearables (monitoramento); e 
terapias celulares e gênicas (tratamento), sendo a maioria 
de recente implementação ou ainda em desenvolvimento. 
Os benefícios individuais do uso dessas tecnologias são 
claros, mas ainda há desafios para seu uso coletivo, 
tendo em vista, principalmente, seus custos. 

Este texto procura, em um primeiro momento, 
apresentar o conceito de medicina de precisão bem 
como as tecnologias – testes genéticos, terapias gênicas, 
sensores, ferramentas de inteligência artificial (IA), 
entre outras – que fazem parte desse conceito. Por ser 
uma área ainda em desenvolvimento, as aplicações de 
medicina de precisão já disponíveis no mercado ainda 
são restritas e, no caso das terapias gênicas, muito 
caras. A maior parte dos testes genéticos e terapias 
gênicas existentes até o momento é voltada para 
o diagnóstico e tratamento do câncer. Os impactos 
econômicos dessa nova abordagem no tratamento 
de saúde ainda não são completamente conhecidos, 
embora a literatura sobre o tema já aponte algumas 
tendências importantes. A expectativa dos especialistas 
é de que a medicina de precisão seja mais eficiente 
do que tratamentos similares, com menores efeitos 
adversos, muito embora mais caros. Por essa razão, 

os sistemas de saúde – público e privados – utilizam 
medidas de custo-efetividade a fim de identificar 
quais tratamentos seriam viáveis, por seus impactos 
no aumento da expectativa de vida dos pacientes, 
mesmo com custos mais elevados. Existem também 
impactos importantes sobre a forma como se faz a 
pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos 
e tratamentos de saúde, podendo inclusive reduzir os 
custos da pesquisa clínica. Além disso, o tratamento 
customizado para grupos de pacientes pode ter 
efeitos profundos sobre a concorrência e a dinâmica 
do mercado de saúde. 

São muitos os desafios ainda existentes para o pleno 
desenvolvimento da medicina de precisão. O primeiro 
e mais importante está justamente na produção de 
evidências científicas robustas sobre a eficiência desses 
tratamentos. Países como o Brasil poderiam aproveitar 
a riqueza genética da sua população bem como suas 
competências científicas na área da medicina e da 
genética a fim de produzir conhecimento e, assim, 
estar preparados para essa nova onda de produção de 
tecnologias em saúde. Para isso, contudo, é fundamental 
investir recursos em pesquisas sobre o tema, assim como 
vários países do mundo já estão fazendo. 
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