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Câncer de pulmão na América Latina

EVENTS

O câncer de pulmão é a principal  causa de morte por câncer tanto em homens como 

em mulheres combinados na América Latina, (ao redor de 64,000 mortes , 12% das 

mortes totais de neoplasmas).  Ele tem a maior taxa de de mortalidade-incidência

(87% ), depois do câncer de fígado e de pâncreas.

O tabaco é o risco dominante, já que é responsável por ao redor de 64% do câncer de 

pulmão na região. Os 36% restantes (atribuíveis a riscos distintos do tabaco, como a 

poluição interior e exterior, radônio residencial e o arsênico na água potável) são, por 

si só, um importante problema de saúde pública, igual ao câncer de colo uterino.

Apesar dos grandes esforços no controle do tabaco na última década com uma taxa

de tabagismo (especialmente masculina) com tendência de queda, a redução no 

número de casos de câncer de pulmão levará algum tempo.

.



A pesquisa

EVENTS

Seguindo a pesquisa que realizamos no ano passado sobre o controle do câncer na 

América Latina, o programa atual está centrado específicamente no câncer de pulmão, 

examinando seu fardo e as melhores práticas / respostas de política para controlá-lo.

A avaliação do fardo econômico e social foi baseado em um estudo bottom-up para 

estimar o fardo do câncer de pulmão no Brasil. A avaliação das respostas políticas foi

realizada através de um sistema de semáforos baseado na revisãó bibliográfica sobre 

as ferramentas de políticas existentes, na opinião do Conselho Assesor e numa

avaliação qualitativa de se as políticas se consideram comparativamente altas, médias

ou baixas. .

A investigação cobre a mesma amostra geográfica do ano passado, incluidos 

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 

Panamá, Paraguai, Perú e Uruguai. Estes países representam coletivamente mais

de 90% da incidência e da mortalidade por câncer na região.



Altos custos humanose econômicos

⚫ Alta carga de enfermidade: mais de 60,000 mortes / 

ano (12% das mortes por câncer)

⚫ Terceira taxa mais alta de mortalidade-incidência

(87% ), depois do câncer de fígado e de pâncreas

⚫ Custos diretos (diagnóstico, tratamento, cuidados 

paliativos): US$ 823m em 2016 no Brasil.

⚫ US $ 1.350mn nos 12 países.

⚫ Custos indiretos: US $ 286 millhões (12 países).

⚫ Custos potencialmente devastadores para a classe

média

4



O sistema de Semáforo - Esquema

LUZES PRIORITARIAS

● Controle de tabaco

● Aceso

● Diagnóstico

precoce

LUZES IMPORTANTES

● Tratamento

● Serviços não curativos

● Prevenção não

relacionada al tabaco

● Informação e advocacy

● Qualidade dos dados

Pontuação: 

Verde: 1.5 ou superior ; Amarelo: entre 1 e 1.5: Vermelho: abaixo de 1



O sistema de Semáforo - Resultados

Os países incluidos no estudo não

se saíram bem, em geral: a grande 

maioria das luzes são amarelas ou

vermelhas, com só 15% de verdes. 

Os experts assinalam a pouca

atenção que se dá ao câncer de 

pulmão, e em particular a falta de 

atenção do governo, como uma

posível explicação.

O esforço se concentra quase

exclusivamente no controle do 

tabaco e na qualidade dos dados: 

todas as luzes verdes, com

excessão de uma, aparecem nestes

dois dominios. Âmbos são

necessários, mas é miope pensar 

que são suficientes.

Resultados sístema de semáforo
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Promedio del 

estudio por 

país

Señales prioritarias

Control de tabaco 1
Acceso 1
Diagnóstico temprano 0

Important Lights

Tratamiento 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0.8
Servicios no curativos 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0.5
   Prevención- No tabaco 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0.9
   Información y  advocacy 2 2 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0.9
   Calidad de los datos 1 2 1 2 2 0 2 2 0 1 2 1.1



Muito avanço no controle do tabaco, mas muito ainda por fazer

com respeito à prevenção não relacionada ao tabaco

⚫ A maioria dos países do estudo obtem uma pontuação verde no controle do tabaco

⚫ Mudança cultural nas atitudes relacionadas ao tabagismo em toda a região.

⚫ A prevenção relacionada com outras causas de câncer de pulmão está muito atrás (por 

exemplo, concentrações gás radônio, arsênico em água potável, poluição)
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Exemplo: Poluição
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⚫ O uso de carbono em interiores, especialmente com

pouca ventilação, é un conhecido carcinógeno pulmonar

⚫ A poluição do ar exterior, especialmente as partículas, 

também foram reconhecidas recentemente como 

indutoras de câncer de pulmão

⚫ Somente 6-8% das cidades da América Latina ficam

abaixo do limite médio anual de poluição recomendado 

pela OMS

⚫ 8% + de câncer de pulmão causado pela poluição do ar



Desafios de acesso seguem sendo uma barreira substancial

⚫ Dificuldades de acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer para pacientes com recursos 

financeiros limitados ou que vivem distantes das principais cidades

⚫ A atenção pública está muito atrasada com relação à atenção privada

⚫ Atenção pública não é siempre assessível

⚫ Pagamento por medicamentos de câncer de pulmão: tendência crescente de litigios de 

pacientes (direito à atenção médica)
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Diagnóstico ocorre muito tarde, mas screening continua sendo

controverso

⚫ Categoria cujo desempenho dos países do estudo, na média, é o pior.

⚫ A maioria dos pacientes se encontram en estadiamento III ou IV (~ 85% nos países estudados)

⚫ A detecção ajudou a reduzir outros cânceres (projectos piloto de detecção no Brasil e México); 

constatações promissoras do estudo dos EUA

⚫ Entretanto: incertezas sobre o custo, a aplicabilidade a as populações regionais e o grau de 

preparo do sistema de saúde
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⚫ O tratamento do câncer de pulmão varia amplamente segundo o país (Uruguai e Argentina, 

melhjores que outros)

⚫ A maioria dos países do estudo têm directrizes nacionais de tratamento (Chile não)

⚫ Pôr em prática as diretrizes seguem sendo um problema

⚫ Falta de atenção multidisciplinar (fragmentação do sistema de saéde e recursos limitados)

⚫ Muita espera entre o diagnóstico e o tratamento (por exemplo, México: 4,5 meses)
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Tratamento tem avançado, mas falta de recursos impede

um melhor cuidado.



Muitas vezes o cuidado se acaba con o final das intervenções

curativas

⚫ Desempenho débil dos países do estudo na atenção não curativa

⚫ Menos da metade dos países estudados têm capacidade para oferecer cuidados paliativos

⚫ Crescente importância da atenção de sobrevivência a medida que o câncer de pulmão se 

transforma de condição terminal à crônica

⚫ Mas as diretrizes que incentivam a reabilitação pulmonar são raras na região (só Colômbia e 

México)
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Esforços de concientização não são suficientes e existem

muito poucos grupos de pacientes

⚫ A conciência do câncer de pulmão é muito baixa na região (a metade dos brasileiros e 

argentinos não conseguem nomerar um só sintoma corretamente)

⚫ Alguns países não realizam campanhas nacionais contra o hábito de fumar, apesar da alta 

prevalência (por exemplo, Chile e Bolívia)

⚫ Poucos grupos de defesa de pacientes na região
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Qualidade dos dados sobre câncer continuam melhorando, 

mas há lagunas de dados sobre câncer de pulmão

⚫ Muitas luzes verdes graças à melhora da qualidade dos registros na América Latina.

⚫ A qualidade dos dados para o câncer de pulmão está atrasada em relação a outros cânceres

(dependência dos registros de mortes)

⚫ Dados carentes de mortalidade em mais da metade dos países estudados

⚫ Não há um registro específico de câncer de pulmão, ao contrário o intercâmbio de dados 

através do Consórcio Latinoamericano para a Pesquisa do Câncer de Pulmão
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Conclusões

⚫ Nenhuma fórmula mágica: cada país tem suas propiras fraquezas e forças

⚫ Controle do tabaco: muito progresso, mas risco de complâcencia; o controle do tabaco não é suficiente

⚫ Acesso: é necessário superar os desafios de acesso geral (por exemplo, brechas entre zonas urbanas e rurais) e 

inclusião do tratamento do câncer de pulmão nos fundos de custos de saúde catastróficos

⚫ Diagnóstico precoce: necessário melhorar o conhecimento sobre o câncer de pulmão na atenção primária e a 

eficiência geral do sistema de saúde; screening pode ser viável (programas pilotos no Brasil e México)

⚫ Tratamento: são necessárias diretrizes nacionais de tratamento enfocadas em promover a atenção multidisciplinar

⚫ Serviçs não curativos: maior enfoque sobre serviços de apoio e reabilitação são requeridos

⚫ Prevenção não relacionada ao tabaco: necessidade de maiores apoio para riscos de câncer de pulmão (por 

exemplo, ar e água potável)

⚫ Informação e promoção: necessário aumentar a consciência além dos riscos de fumar, grupos de defesa necessitam

maior apoio

⚫ Qualidade dos dados: a qualidade dos dados do câncer de pulmão atrás das de outros cânceres

⚫ Mudança cultural: combater o estigma
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