
Presente e futuro da Patologia Molecular 

 em curso on-line gratuito para os associados 

Disponível na área do associado, curso dividido em três módulos disseca a Patologia 

Molecular, mostrando sua ampla contribuição para a medicina de precisão  

Essencial para a medicina de precisão, a Patologia Molecular é uma área de atuação do médico 
patologista que está revolucionando a forma de fazer diagnóstico e de acompanhar a evolução 
do tratamento.  Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) oferece aos seus 
associados o Programa de Patologia Molecular On-line. Iniciado em 31 de agosto, o curso terá 
as aulas do terceiro – e último módulo – disponibilizadas na primeira semana de novembro.  

O curso, em seu conjunto, aborda desde a Patologia Molecular básica até a aplicada. Utilizada 
principalmente em Oncologia, a Patologia Molecular consiste na análise de moléculas como 
o  DNA, extraídos de material biológico. Ela permite, por exemplo, que se identifique as 
anormalidades que favorecem o crescimento e a progressão do câncer: mutações, 
translocações, perdas e amplificações de genes importantes para o funcionamento das células, 
avaliadas por testes moleculares, conhecidos como biomarcadores de comportamento e, mais 
importante, de resposta às novas terapias alvo-moleculares. 

Coordenadora do curso, a médica patologista Dra. Isabela Werneck da Cunha, vice-presidente 
para assuntos acadêmicos da SBP,  explica que a Patologia Molecular possibilita que “os 
tumores sejam diagnosticados não mais considerando apenas a sua diferenciação, que era o 
elemento mais importante, mas sim, também as características das anormalidades 
moleculares que revelam a etiologia da neoplasia (causas que levaram a esta doença)”.  

Fragmentado e preciso  

Uma fase em que nós patologistas recebemos materiais cada vez menores e, apesar disso,  
obtemos mais informações e com precisão sem precedentes. Esta é a avaliação feita pela Dra. 
Isabela Werneck sobre o papel da Patologia Molecular. Na aula de introdução, a especialista 
contextualiza a história que começa com a Patologia Anatômica (entre os séculos 14 e 19). 
Posteriormente, o século 20 foi marcado por duas importantes fases. A primeira delas foi o 
surgimento da Patologia Celular, nos anos 1930/50. Na sequência, a Patologia dos marcadores, 
dividida em Imunofluorescência (anos 1960) e Imunoperoxidase (anos 1980). 

A Patologia Molecular chegou com o século 21, com impacto mais evidente na última década. 
Como exemplo, o Projeto de Análise Pan-Câncer de Genomas Completos (TCGA) foi 
responsável por mais de 70 publicações de alto impacto entre 2008 e 2020, com mais de 33 
mil tumores sequenciados e mais de 3 milhões de mutações descritas. “Na patologia 
anatômica trabalhava-se com o corpo todo em autópsias e hoje, em fragmentos bem 
pequenos, somos capazes de analisar a morfologia, qual é o tumor e qual é a alteração 
genéticas nos diferentes tumores. Na Patologia Molecular, a gente destrói o tecido e analisa as 
moléculas a nível de DNA e RNA. Hoje, além de enxergar o paciente doente, o órgão doente e 
a célula doente, estamos na Era agora de enxergar o DNA doente”, contextualiza Dra. Isabela. 
Nos dois primeiros módulos, Dra. Isabela falou sobre conceitos e aplicações de hibridização in 
situ, o papel do FGFR na oncogênese do carcinoma urotelial e o NTRK como um marcador 
agnóstico. 

Marcadores agnósticos 
 



Ao ser abordado no curso, o modelo de marcadores agnósticos foi exemplificado a partir das 
fusões do NTRK. Isabela Werneck explica que, caracterizado há mais de três décadas, o NTRK 
foi alvo de estudos clínicos com resultados poucos expressivos até 2013, período em que foi 
estudado principalmente em neuroblastoma e leucemias. “Esse resultado foi reflexo, 
provavelmente, da falta de identificação das fusões e dos tumores relacionados”, ressalta. 
 
A partir de resultados apresentados na ESMO 2018,  fruto de 20 anos de conhecimento 
acumulado com estudos de perfis genômicos e da melhoria do desenvolvimento das drogas, 
hoje o NTRK se destaca ao possibilitar os chamados Basket Trials. “Quando se fala em 
marcadores agnósticos o raciocínio vai além de se ter uma droga específica para um tumor 
específico, com uma alteração genética específica. “A gente agora avalia os tumores, 
independente de tipo histológico e coloca tudo em uma mesma cesta e testa o inibidor, que 
chamamos de marcador agnóstico. Ao vermos que esses marcadores estão alterando o tecido, 
de qualquer órgão que seja, atuamos com drogas inibidoras deste marcador e avaliamos se a 
terapia é efetiva.   
 
Dra. Isabela Werneck traz também uma aula de atualização sobre biópsia líquida. Ela explica a 
transição do modelo de 2015, de um teste baseado na análise de DNA circulante proveniente 
dos tumores, no sangue, também chamado de DNA tumoral circulante, para o modelo de 
2020, que consiste em um teste baseado na análise de qualquer molécula proveniente dos 
tumores, em qualquer fluido corporal.  
 
Curso que disseca a Patologia Molecular 

O programa On-line de Patologia Molecular consiste em um curso de patologistas para 
patologistas, que, ao final dos três módulos, permitirá que o participante tenha recebido um 
conteúdo completo de Patologia Molecular, que ficará disponível para ser assistido pelo 
associado sempre que ele precisar.  

Todas as aulas dos dois primeiros módulos estão disponíveis na área do associado. Os 
docentes são os médicos patologistas Dra. Mariana Pettacia de Macêdo, integrante do 
Comissão de Título de Especialista da SBP e titular do Laboratório de Anatomia Patológica do 
Hospital Sírio Libanês; Dr. Fernando Augusto Soares, do Conselho Consultivo da SBP e diretor 
médico da Anatomia Patológica da Rede D´Or; Dr. Clóvis Klock, presidente do Conselho 
Consultivo da SBP e diretor médico da Infolaudo; Dra. Éllen Caroline Toledo do Nascimento, 
da Assessoria de Pós-Graduação da SBP e titular do Laboratório de Anatomia Patológica do 
Hospital Sírio-Libanês; Dra. Renata Coudry, chefe da patologia do grupo United-Health e Dr. 
Humberto de Carvalho Carneiro, coordenador de diagnóstico e do setor de imuno-
histoquímica do serviço de Anatomia Patológica da D´Or.  
 
Em suas apresentações, Dra. Mariana Petaccia trouxe abordagens sobre transcrição e tradução 
de DNA, RNA e proteínas, assim como as aulas sobre técnicas baseadas em PCR; quando 
pesquisar as alterações em RAS/BRAF e o papel das alterações em genes de reparo e Tumor 
Mutation Burden (TMB).  
 
Começando com aula sobre oncogenes e genes supressores de tumor, Dr. Fernando Soares 
também abordou Alterações do DNA: mutações ou deleções; Conceitos, tipos e validação de 
biomarcadores; PD-L1 e a indicação do uso  da imunoterapia e Aplicação dos inibidores de 
PARP. Com foco em câncer de pulmão, Dra. Ellen Caroline abordou o fator de crescimento 
EGFR e sua importância nas neoplasias e o impacto dos genes ALK/ROS/MET na personalização 
do tratamento de câncer de pulmão de não-pequenas células.  



 
A programação dos dois primeiros módulos inclui aulas de Dr. Clóvis Klock: Boas práticas em 
Patologia Molecular; Dra. Renata Coudry: Sequenciamento de larga escala (NGS) e Dr. 
Humberto de Carvalho Carneiro: Imuno-histoquímica como marcador preditivo e Noções 
básicas de interpretação do Her-2.  

No total, o curso tem a duração de 15 horas e, ao final, o aluno responde a um questionário de 
50 perguntas, que contempla todo o conteúdo, recebendo assim seu certificado de 
participação. É muito fácil participar e não há necessidade de inscrição prévia. Basta entrar no 
curso pela área restrita aos associados, no site da SBP. 

 
  


