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Tratamentos personalizados:
o que há de mais moderno
em oncoterapia.
Os testes personalizados estão revolucionando 
as ciências médicas. 

A possibilidade de realizar um tratamento mais assertivo, 
especialmente em pacientes com recidivas, é essencial 
para o controle ou supressão completa da neoplasia. 

E essa é uma decisão que deve ser tomada 
em um curto espaço de tempo.





Principais dificuldades observadas 
em tratamentos antineoplásicos: 

Baixa eficácia do tratamento.

Crescente resistência tumoral 
aos medicamentos.





Abordagem inovadora que permite testar 
fenotipicamente os mais diversos quimioterápicos 

em culturas de células 3D do próprio paciente. 
O teste auxilia o oncologista na escolha 

terapêutica mais eficaz e na elaboração do 
esquema de tratamento mais assertivo.



Qual o diferencial do cultivo 
de células 3D do Teste 
Onco-PDOTM?
No Teste Onco-PDOTM as células tumorais do paciente
são cultivadas como organoides chamados de PDO’s
(Patient Derived Organoids). 



Características dos PDO’s:
1. São esferoides multicelulares e heterogêneos;

2. Embora menos complexos do que um órgão 
per se, são fisiologicamente mais parecidos 
com o ambiente tumoral real do que cultivos 
em monocamada ou simples agregados; 

3. São compostos por tipos celulares específicos 
capazes de se reorganizarem e o que permite 
recriar alguns estágios da organogênese; 

4. Preservam diferentes interações celulares e 
reproduzem, ao menos em parte, os gradientes de 
exposição às drogas e de oxigenação do tumor in vivo.



Qual a grande vantagem em 
se testar os medicamentos 
quimioterápicos nos PDO’s?
O Teste Onco-PDOTM é uma análise em um 
modelo 3D in vitro preditivo e clinicamente 
relevante pois permite fornecer uma resposta 
quantitativa da ação dos quimioterápicos no 
tecido do próprio paciente. 

Quem escolhe os medicamentos a 
serem testados laboratorialmente é o 
próprio médico, sendo possível ainda o 
uso de esquemas de poliquimioterapia. 

1
2 Podem ser testados até oito tratamentos 

diferentes, combinados ou não.



Qual a grande vantagem em 
se testar os medicamentos 
quimioterápicos nos PDO’s?
O Teste Onco-PDOTM é uma análise em um 
modelo 3D in vitro preditivo e clinicamente 
relevante pois permite fornecer uma resposta 
quantitativa da ação dos quimioterápicos no 
tecido do próprio paciente. 

O modelo tem especial relevância para 
pacientes com estadiamento avançado, 
para casos onde o tratamento de 
primeira linha não foi eficiente ou 
para pacientes recidivados. 



Quais são os 
procedimentos 

laboratoriais do 
Teste Onco-PDOTM?

1. O tumor sólido é desagregado 
mecanica e enzimaticamente;

2. É iniciada uma cultura primária 
de células em placas de 
multipoços. Depois de 
estabelecidos os PDO’s os 
tratamentos selecionados pelo 
oncologista são administrados 
em Cmax* (concentração sérica 
máxima atingida no organismo 
logo após a aplicação); 

3. Após 72h-96h de tratamento 
ensaios bioquímicos são 
realizados para determinar 
as células viáveis em 
comparação com controles
(sem tratamentos);

4. Em 2-3 semanas um relatório 
com as respostas dos PDO’s
aos medicamentos selecionados 
é elaborado. 

*As Cmax são definidas com base na literatura 
publicada para cada quimioterápico usado.



1. Extração do tumor

2. Preparo das células

3. Cultivo dos PDO’S

4. Teste dos tratamentos

5. Envio dos relatórios



E como deve ser obtida 
a amostra do paciente?
• É recomendado o uso de uma amostra fresca de 

tumor sólido obtida durante a cirurgia de, no mínimo, 
1cm3 (o ideal é entre 2-3 cm3). 

• Para biópsias de rotina são necessárias pelo menos 
2 a 3 punções por agulha grossa. 

• O material deve ser transportado refrigerado (4ºC – 8ºC)
para o laboratório num intervalo máximo de 24h. 

Nota: Tecidos fixados em formaldeído, congelados ou embebidos em parafina não 
podem ser utilizados. Áreas tumorais necróticas ou com extenso infiltrado linfocitário 
também prejudicam o estabelecimento das culturas primárias.



E como deve ser obtida 
a amostra do paciente?
O ideal é que a amostra contenha porções 
proliferativas do tumor.

Área de células proliferativas

Área de células em hipóxia

Área de células necróticas



Quais informações o médico 
receberá no relatório do 
Teste Onco-PDOTM?

1. Dá uma visão geral de como as 
células neoplásicas do paciente
responderam aos tratamentos
do ensaio laboratorial;

2. Indica a probabilidade do tumor 
daquele paciente ser resistente
a um ou mais quimioterápicos;

3. Indica terapêuticas que são
priorizadas de acordo com 
a quimiossensibilidade das 
células tumorais cultivadas.



Quais as vantagens clínicas 
do Teste Onco-PDOTM?

Agilidade: Em até 3 semanas o relatório é 
enviado ao médico permitindo a continuidade do 
atendimento clínico sem atrasar o tratamento.

Abrangência: O teste permite incluir vários 
quimioterápicos de uso padrão e dá uma visão dos 
tratamentos com melhores potenciais de eficácia.

Assertividade: Dado que cada tumor é único, 
os resultados do relatório do Teste Onco-PDOTM

auxiliam o médico a escolher opções terapêuticas 
que são mais eficazes para o tumor testado 
aumentando a chance de sucesso do tratamento.



Para quais tipo de tumores 
o Teste Onco-PDOTM

é realizado? Câncer de mama
Câncer de ovário
Câncer de Pulmão
Câncer Colorretal
Câncer Pancreático
Cânceres Gástricos

Obs: Futuramente também será 
disponibilizado para câncer de próstata.



Qual a diferença entre 
o Teste Onco-PDOTM

e o Sequenciamento 
Genômico de Próxima 
Geração (NGS)?

NGS: identifica as alterações 
genômicas conhecidas 
do espécime de câncer 
analisado. Seu uso permite 
ao médico direcionar a terapia 
baseado nessas alterações 
e em estudos publicados para 
a população geral.

Teste Onco-PDOTM: 
é um ensaio científico 
personalizado do tumor 
do próprio paciente, um 
teste in vitro clinicamente 
relevante e em tempo real
que indica especificamente a 
resposta daquele tumor aos 
quimioterápicos ou esquemas 
de tratamentos testados.



Fundada em 2012 no Instituto de Bioengenharia e Nanotecnologia da A*STAR, em Cingapura, a Invitrocue desenvolve e comercializa diversas 
tecnologias bioanalíticas, entre elas a cultura de células 3D. Suas pesquisas estão voltadas tanto à estudos pré-clínicos quanto diagnósticos, 

como é o caso do Teste Onco-PDOTM. Atualmente a empresa opera na Alemanha, Espanha, Austrália, China, Hong Kong e Brasil. 

Responsável Técnico: 
Invitrocue Brasil: Dra. Danielle Ferreira (CRBM: 42180 • 1ª Região)


