
 
 
 
 
 

 
Desde antiguidade são reconhecidas diferenças 

individuais na resposta a alimentos e medicamentos, 
Pitágoras em 510 a.C. descreve a ocorrência de 
intoxicação aguda por favas (favismo) em alguns 
indivíduos que as ingerem; na maioria das pessoas não 
há intoxicação. GARROT em 1902 admite que diferenças 
geneticamente determinadas podem ser a causa de 
reações adversas após a ingestão de drogas 

Atualmente são conhecidos 
diversos exemplos de resposta 
diferenciada a medicamentos como 
SUCCINILCOLINA; ISONIAZIDA E 
DEBRISOQUINA, atribuídas a 
diferenças geográficas, étnicas e 
populacionais 

A variação individual ou 
genética da resposta a uma droga 
deve-se polimorfismos em genes envolvidos com a 
síntese de enzimas relacionadas ao metabolismo da 
droga.   
 

FARMACOGENÉTICA  
As variações na resposta ao tratamento podem 

ser decorrentes de vários fatores tais como etiologia, 
diferenças na farmacocinética e farmacodinâmica dos 
medicamentos, fatores ambientais e fatores genéticos. A 
Farmacogenética e a Farmacogenômica, estudam as 
influências genéticas sobre as respostas a medicamentos, 
estando a Farmacogenética focada em efeitos de genes 
isolados, enquanto que a Farmacogenômica estuda 
simultaneamente vários genes e suas interações.  

Particularmente, buscam identificar genes que: 
predisponham às doenças; modulem respostas aos 
medicamentos; afetem a absorção e metabolização de 
medicamentos; e estejam associados a reações adversas. 

 
Conseqüências da variabilidade individual no metabolismo de 

fármacos (Fonte: JOVER, 2006). 
 
REAÇÕES ADVERSAS À MEDICAMENTOS 

As reações adversas a medicamentos acarretam 
cerca de 2 milhões de internações hospitalares e cerca de 
100.000 mortes por ano, nos EUA 

Estudos recentes sugerem que 
aproximadamente 4% de todos os novos medicamentos 
lançados são retirados do mercado devido às reações 
adversas. A Farmacogenética proporciona a oportunidade 
de discernir os indivíduos que tem restrições e os 

indivíduos que podem ser beneficiados com determinados 
medicamentos 
 
Isoniazida: alguns pacientes com tuberculose tratados 
com Isoniazida. Desenvolvem Neuropatia periférica. Esta 
foi a primeira doença a ter claramente demonstrado que 
havia uma alteração na resposta ao medicamento. Havia 
um grupo chamado metabolizadores lentos e outro 

chamado metabolizadores 
rápidos. Os primeiros 
mantinham o nível da 
Isoniazida alto no plasma e 
metabolizavam a droga 
lentamente, enquanto os 
demais metabolizavam 
rapidamente o medicamento, 
demonstrando as diferenças 

individuais. A eficácia do tratamento nos metabolizadores 
rápidos é reduzida 
 
Warfarina: é o mais comum dos anticoagulantes 
administrados por via oral acarreta hemorragias severas 
em alguns pacientes. Vários genes atuam no metabolismo 
da warfarina. Polimorfismos no gene CYP2C9, são a 
causa para o fato de cerca de 30% dos pacientes serem 
metabolizadores lentos da warfarina, o que pode resultar 
em elevadas concentrações sangüíneas do medicamento. 
 
Problemas Genéticos em Anestesia: No início da 
década de 1960 foi constatado que certas substâncias 
anestésicas podiam provocar, em um reduzido número 
de pacientes, uma interrupção prolongada da respiração. 
A hipertermia maligna é uma condição de herança 
autossômica dominante que acarreta reação adversa à 
administração de anestésicos inalantes e relaxantes 
musculares. Após a anestesia os pacientes desenvolvem 
febre com risco de morte, contração muscular prolongada 
e hipercatabolismo, muitas vezes fatais. 
 

 
 

GENÉTICA DA METABOLIZAÇÃO XENOBIÓTICA  
A superfamília de genes do citocromo P450 

codifica numerosas enzimas que catalisam uma notável 
variedade de reações químicas e atacam um grande 
número de substratos. Conseqüentemente, os CYP450 
são considerados o sistema biológico de catalisação mais 
versátil conhecido. As plantas, os animais e os 
microorganismos contêm P450. Todos esses genes 
evoluíram a partir de um ancestral comum, há cerca de 
dois bilhões e meio de anos.  

Os genes CYP são altamente polimórficos, com 
alelos que produzem conseqüências reais na resposta à 
drogas. A variabilidade dos alelos CYP pode acarretar 
ausência, redução, ou aumento da atividade enzimática, 
afetando assim a eficiência na metabolização de diversas 
substâncias 
 

 

GENETICA 
MOLECULAR 

  

FARMACOGENÉTICA  

Terapia personalizada 
“Utilizar o medicamento correto, 

na dose adequada, para o 
paciente certo” 


