
O QUE SÃO DOENÇAS 
GENÉTICAS?
Acontecem quando uma parte clínica ou uma 
seção inteira do DNA é substituído, deletado ou 
duplicado2. Essas mudanças são chamadas de 
mutações genéticas3.

Enquanto algumas mutações são inofensivas, 
outras podem causar sérias doenças genéticas 
que são transmitidas às gerações futuras4.
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Doenças genéticas conhecidas4:

Mutação genética
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Anemia 
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Neurologia

POR QUE A 
TERAPIA GÊNICA 
É IMPORTANTE?
É estimado que milhões de pessoas em todo 
mundo sofram com mais de 10.000 doenças raras 
consequentes da mutação de um único gene4.

Para estes pacientes, a terapia gênica oferece 
a esperança, ja que torna possível tratar 
doenças até então não tratáveis em uma grande 
variedade de áreas terapêuticas8.
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O QUE SÃO GENES?
São pequenas seções de DNA que carregam 
informações e instruções para a produção de 
proteínas que ajudam a construir e manter o 
corpo. Cada pessoa tem duas cópias da maioria 
dos seus genes - um do pai e outro da mãe1.

pequenas variações nos genes resultam 
em diferenças na aprarência de cada 
pessoa e, potencialmente, na saúde.
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QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE TERAPIA 
GÊNICA E TERAPIA 
CELULAR?

O QUE É TERAPIA 
GÊNICA?

Terapia gênica e terapia celular se sobrepõem 
no campo de tratamento e pesquisa biomédica, 
mas não são a mesma coisa7.

o tratamento, o cuidado e os custos associados
para esses pacientes.

Terapia celular visa tratar doenças 
restaurando ou aumentando conjuntos 
de células ou usando células para 
transportar uma terapia através 
do corpo7.

Terapia gênica visa tratar ou previnir 
doenças por meio da modificação, 
reparo ou substituição de um gene 
mutado7.

Visa tratar ou prevenir uma grande variedade 
de doenças genéticas por meio da supressão 
ou substituição de genes mutados por cópias 
funcionantes5.

Novos genes são transferidos às células usando 
transportadores conhecidos como vetores, que 
normalmente são feitos de vírus modificados ou 
inativos5.

TERAPIA CELULAR E 
GENÉTICA: UMA NOVA 
ERA DA MEDICINA
Terapias celulares e genéticas podem ajudar 
a reduzir ou eliminar a necessidade de 
tratamentos que precisam ser feitos de 
forma contínua, normalmente durante toda a 
vida

Essas novas terapias apresentam a 
oportunidade de reexaminar como o nosso 
sistema de saúde administra o diagnóstico, 

Novo gene empacotado 
dentro de um vetor

O gene é modificado ou substituído em 
células que foram removidas do corpo e 
que são retornadas ao paciente.

O gene é inserido ou alterado 
diretamente no paciente

EX VIVO IN VIVO

Cientistas vêm estudando terapia 
gênica nos últimos 50 anos6.

Há duas maneiras de entregar 
a terapia gênica5

Utiliza 
pequenas moléculas, 
peptídeos, proteínas
O tratamento contém uma 
pequena ou uma grande 
molécula que imita ou 
interrompe processos 
associados com a 
condição ou doença.

Utiliza dna, rna, 
células
Reprograma o corpo para 
combater diretamente a 
doença.

Muitos tratamentos 
convencionais devem ser 
administrados por pílula, 
injeção ou infusão de forma 
contínua, e normalmente o 
efeito do tratamento passa 
quando a medicação é 
interrompida.

Terapia crônica

O efeito do tratamento 
pode ser permanente 
após uma única 
administração.

Tratamento de 
dose única

Normalmente alivia 
os sinais e os sintomas 
da doença.

Administrar ou tratar 
os sintomas a longo 
prazo

Potencial de transformar 
a medicina, impedindo 
o progresso de uma
doença ou aliviando a
causa subjacente de uma
doença.

Potencialmente 
curativa

Tratamento uniforme 
projetado para beneficiar 
grandes grupos de 
pacientes, tratando 
processos comuns da 
doença ou percursos 
específicos da doença.

idêntico para todos

Projetada para tratar cada 
paciente em nível genético.

Geneticamente 
focada

Utiliza conhecimento 
amplo sobre as doenças 
para tratar muitos 
pacientes.

Utiliza informações únicas 
sobre os genes e as células 
do paciente, juntamente 
com as características 
individuais de sua doença.

TERAPIA 
CONVENCIONAL

TERAPIA 
CELULAR E 
GENÉTICA




