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Genes de leucemia mielóide crônica 

... E chegam os médicos 
FAPESP divulga relação de 
grupos afiliados ao 
Programa Genoma Clínico 

D ezoito grupos de trabalho, 
coordenados por oncologistas 

e cirurgiões paulistas, afiliaram-se ao 
Programa Genoma Clínico do Cân

mados por patologistas, responsáveis 
pela homogeneização dos critérios 
diagnósticos, classificação de tumo
res, entre outros, e por epidemiolo
gistas que auxiliarão no planejamen
to dos projetas, como, por exemplo, 
na definição do número de pacientes 
da amostra e de estatísticas vitais. 
"Cada um dos coordenadores está li
gado a grandes clínicas ou hospitais 
com seus próprios critérios diagnós-
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ticos, classificação da doença, etc. No 
programa, é preciso unificar tudo isso 
de forma a se chegar a resultados co
muns': justifica Marco Antonio Zago, 
coordenador do programa. 

No último dia 11, os grupos se 
reuniram pela primeira vez, para de
finir os tipos de tumores cujo desen
volvimento irão acompanhar. O se
gundo passo será iniciar a coleta de 
material biológico e as observações 
clínicas. A expectativa é de que, a par
tir do sexto mês do programa, os 
grupos já tenham material suficiente 
para iniciar as análises. "O material 
coletado será examinado por labora
tórios a serem definidos", afirma 
Zago. Os laboratórios vão analisar a 
expressão genômica de cada tumor e 
comparar com o desenvolvimento de 
células normais. "Numa primeira 
abordagem, serão utilizados os clo
nes do Genoma Câncer." A estratégia 
de pesquisa é associar o material bio
lógico com o histórico do paciente, 
tipo de tumor, resposta a tratamento 
e evolução da doença. "E isso é críti
co para que se tenha algum tipo de 
informação organizada': diz Zago. 

Antes do início da coleta de mate
rial, os coordenadores deve
rão pedir autorização para 
os comitês de ética de seus 
respectivos hospitais, e fazer 
termos de consentimento 
associados a uma explica
ção que será apresentada ao 
paciente, sob supervisão do 
comitê de ética. 

Uma das principais me
tas do Programa Genoma 

cer, implementado pela FA
PESP e Instituto Ludwig de 
Pesquisas sobre o Câncer, 
para analisar o desenvolvi
mento dos genes expressos 
em quatro tipos de manifes
tação do câncer: as doenças 
linfoproliferativas, tumores 
gastrointestinais, tumores 
neurológicos e de cabeça e 
pescoço. A Fundação e o 
Instituto colocarão à dispo
sição dos grupos, por um 
período de dois anos, US$ 1 
milhão para o financiamen
to de equipamentos e pes
soal diretamente envolvido 
na coleta de material e da
dos clínicos dos pacientes. 
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Clínico é transferir o sucesso 
dos projetas básicos do Ge
noma Câncer para a parte 
aplicada, de acordo com Za
go. Outro ponto relevante é 
que o programa pretende 
criar um modelo de organi
zação de pesquisa a partir 
de grupos colaborativos, 
com metas específicas. "Se 
der certo, esse modelo pode 
valer para outros temas mé
dicos relacionados, como 
por exemplo, a diabetes." • 

Cada tipo de tumor será 
analisado por, no mínimo, 
seis grupos de clínicos e ci
rurgiões. Nas pesquisas, eles 
contarão com o apoio de 
outros quatro grupos, for-
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