
11. FARMACOGENÉTICA E FARMACOGENÔMICA 

 

Treze anos após a criação da rede nacional de Farmacogenética no Brasil 

(www.refargen.org.br.) nós pareceu oportuno reavaliar o uso dos termos 

Farmacogenética e Farmacogenômica:  

A FARMACOGENÉTICA, termo cunhado por Friedrich Vogel em 1959, 

pode ser considerada como a “ciência que examina as bases genéticas das 

variabilidades individuais, observadas nas respostas terapêuticas a tratamentos 

farmacológicos”
 
(Shi e cols., 2001). Esta disciplina foi definitivamente reconhecida 

com o lançamento do primeiro livro sobre o tema, pelo Werner Kalow em 1962 

(Pharmacogenetics – Heredity and the Response to Drugs). A evolução desta disciplina 

permitiu sua aplicação na prática clínica como peça importante da medicina 

individualizada. De fato, já se passaram 13 anos desde a aprovação pelo FDA do 

primeiro teste farmacogenético (AmpliChip CYP450 test, da Roche®, para detecção de 

alelos de CYP2D6 e CYP2C1). 

Mais recentemente foi introduzido o termo "FARMACOGENÔMICA" devido 

à moda de acrescentar o sufixo "ômica" a diferentes áreas da pesquisa assim como pelo 

entusiasmo gerado pelo projeto do genoma humano, finalizado em 2003.  Este termo é 

considerado mais amplo do que “farmacogenética” por alguns pesquisadores porque 

englobaria o estudo de todos os genes no genoma que podem determinar a resposta a 

fármacos. De forma semelhante, Meyer (2004) considera que é a convergência dos 

avanços em Farmacogenética e do desenvolvimento rápido do genoma humano que 

resultou na evolução da Farmacogenética e sua transformação na farmacogenômica, 

disciplina mais abrangente, que “se dedica, também, ao uso do genoma humano na 

descoberta de novos alvos terapêuticos”. Para o NIH, “a Farmacogenômica é o estudo 

de como os genes afetam a resposta de uma pessoa aos fármacos. Este campo 

relativamente novo combina a farmacologia (a ciência dos fármacos) e a genômica (o 

estudo dos genes e suas funções) para desenvolver medicamentos eficazes e seguros e 

doses que serão adaptadas à composição genética de uma pessoa 

(https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/pharmacogenomics). 

Nota-se que há controvérsia sobre a distinção a ser feita ou não entre 

Farmacogenética e Farmacogenômica, que alguns consideram arbitrária, e que os dois 

termos são atualmente frequentemente usados de forma intercambiável.   Vale a pena 

mencionar duas iniciativas que demostram a importância deste tema em Farmacologia: 

http://www.refargen.org.br/


 - O “Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium” (https://cpicpgx.org/) é 

um consórcio que publica diretrizes para o uso de dados farmacogenéticos na 

prescrição de medicamentos (Relling & Klein, 2011). 

- O FDA atualiza regularmente uma tabela com todos os fármacos para os quais 

existem informações sobre biomarcadores farmacogenômicos na bula: já são mais de 

197, conforme consultado em 01.11.2017, em: 

https://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm08337

8.htm). 

Para finalizar, é oportuno mencionar que a rede brasileira de Farmacogenética 

(REFARGEN), criada em 2003, é formada por pesquisadores distribuídos nas cinco 

regiões do país e é coordenada desde sua criação por um membro da SBFTE 

(Guilherme Suarez-Kurtz). A REFARGEN tem como objetivos a criação de um 

arquivo de dados farmacogenômicos para a população brasileira, a promoção da 

interação científica entre os membros da rede e o incentivo à pesquisa de fármacos 

direcionados à genética da população brasileira, considerada como a mais miscigenada 

do mundo (Suarez-Kurtz, 2005).  
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