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As novas barreiras
• Registros de incidência e mortalidade



Incidência: nós conhecemos o problema?   
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Mortalidade: nós conhecemos o problema?   
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2000 2015 %

Mortes por câncer no Brasil 152.000 223.000 47%

Câncer de pulmão 28.000

Câncer de cólon 19.000

Câncer de mama 18.000

UICC/OMS 2017

Mortes por câncer estão aumentando



Mortes por cânceres preveníveis 
estão aumentando



As novas barreiras
• Registros de incidência e mortalidade

• Prevenção: aderência, prevenir CCR



• Prevenção
• Primária = evitar que o câncer ocorra

• Secundária = detectar precocemente

• Diagnóstico
• Precoce = temporal

• Correto = patologia moderna

• Tratamento
• Curativo

• Paliativo

Quais as estratégias para combater o câncer ?



Câncer no mundo

• 1/3 das mortes decorrem de:

• Tabagismo

• Obesidade/sobrepeso

• Baixa ingesta de vegetais

• Sedentarismo

• Abuso de álcool 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/



Quais cânceres têm relação com obesidade?



Vacina do HPV – a barreira é a falta de aderência



Rastrear CCR – a barreira é a compreensão do MS

Diretriz do MS/INCA



As novas barreiras
• Registros de incidência e mortalidade

• Prevenção: aderência, prevenir CCR

• Diagnóstico: foco em patologia moderna, qualidade



Classificação histológica / IHQ



Caracterização molecular do câncer: uma nova 
barreira



Biologia se soma à anatomia



Testagem de predisposição genética ao 
câncer: uma barreira IMENSA no SUS



As novas barreiras
• Registros de incidência e mortalidade

• Prevenção: aderência, prevenir CCR

• Diagnóstico: foco em patologia moderna, qualidade

• Tratamentos: terapias-alvo, imunoterapia, custo



Tratamento: o que deve ser oferecido?



Terapias alvo-moleculares
Mama

Hormonioterapia
Trastuzumabe, Pertuzumabe, T-DM1, 

Lapatinibe, Olaparibe

Pulmão
Erlotinibe, Gefitinibe, Afatinibe, 

Crizotinibe, Ceritinibe

Melanoma
Dabrafenibe, Trametinibe, 
Vemurafenibe, Imatinibe

Colorretal
Cetuximabe, Panitumumabe,  

Ovario
Olaparibe, Ricuparibe

Próstata
aLHRH, Enzalutamida, Abiraterona, 

Apalutamida, Olaparibe

GIST
Imatinibe, Sunitinibe



Mutações variam ao longo da evolução



Pesquisa de driver mutation para alvejar



Estudos clínicos na era da medicina de precisão



Pesquisa Clínica: PL 200/15 >> PL 7082/17



Tratamento com imunoterapia
Câncer de pulmão

Pembrolizumabe, Nivolumabe, 
Atezolizumabe, Durvalumabe

Melanoma
Pembrolizumabe, Nivolumabe, 

Ipilimumabe

Câncer urotelial
Atezolizumabe, Nivolumabe, 

Pembrolizumabe, Durvalumabe

Câncer renal
Nivolumabe, Ipilimumabe

Câncer de Cabeça & Pescoço
Nivolumabe, Pembrolizumabe

Linfoma de Hodgkin
Pembrolizumabe, Nivolumabe

Câncer Gástrico
Pembrolizumabe

Câncer com Instabilidade de 
microssatélite

Pembrolizumabe, Nivolumabe



Carga mutacional e imunoterapia

doi:10.1038/nature12477



SUS - defasagem gritante e fatal

• Nenhuma padronização de avaliação patológica

• Quase nada relativo a testes genéticos (germinativos, somáticos)

MELANOMA Sistema Nervoso Central

Bexiga Rim
Sarcoma de partes moles Medular de Tireóide

Cabeça e Pescoço Próstata



Biomarcadores circulantes: o próximo passo
• Monitorar resposta tumoral

• Identificar mecanismos de resistência

• Identificar heterogeneidade tumoral e resposta de subclones

Misale; Cancer Discovery 2014



Custo da oncologia: 
destruiremos o 

sistema que poderia 
cuidar de nós 



É tudo tecnologia ou sobra espaço para humanização?



Medicina humanizada
• Paciente ciente de que está recebendo o melhor tratamento



Neste momento é urgente e importante:

• Abordar obesidade DESDE A INFÂNCIA

• Iniciar rastreamento para CCR e garantir vacinação HPV

• Agências como CONITEC e ANS entendam que o câncer não 
espera. Se apoiem na SBOC para decisões.

• Disponibilizar ALGUM tratamento para melanoma no SUS

• Mais Radioterapia e introduzir IMUNOTERAPIA no SUS


