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Epidemiologia

•Câncer de Pulmão: neoplasia mais
frequente no mundo

•13% do TOTAL DE CASOS NOVOS DE
CÂNCER DIAGNOSTICADOS EM 2012

•CAUSA MAIS FREQUENTE DE MORTE
POR CÂNCER: 1,7 MILHÕES DE MORTES

Lancet, 2016. 388(10053): p. 1459-1544

Globoscan: CA Journal 2018 



Apesar da possibilidade de PREVENÇÃO do câncer de 
pulmão…ele é responsável por 1 em cada 5 MORTES por câncer



58% dos casos ocorrem em regiões menos 

desenvolvidas

Câncer de Pulmão no Mundo

Cancer.org/CarcerAtlas, American Cancer Society, Inc.



• Diagnóstico de câncer ligado ao envelhecimento
populacional:

•Até 2020 na América Latina >100 milhões de pessoas > 60
anos

• Até 2030: 1,7 milhões de novos diagnósticos e 1 milhão
mortes/ano

• Região vai sofrer com um aumento significativo no
número de casos de câncer nas próximas 2 décadas:

• Aumento significativo nos custos

Goss P, et al. Lancet Oncol, 2013, 14:391

Controle de Câncer na América Latina e Caribe



• Menos frequente do que nos EUA (163 vs.
300/100.000)

• Mas a taxa de mortalidade global/incidência
é 60% maior (0,59 na AL vs. 0,35 nos EUA)

•Principal causa (mas não única) em função
do estadiamento avançado no diagnóstico

Goss P, et al. Lancet Oncol, 2013, 14:391

Câncer na América Latina e Caribe 





Taxas de Mortalidade ajustadas por Idade por 
Sexo, Brasil, 1980-2007

•Brasil: principal 
causa de 

MORTALIDADE por 
câncer

•Sobrevida em 5 
anos:

# Mundo: 10–20% 

# Brasil: 18%

Mulheres – aumento relativo  de 78.4%

Homens aumento relativo de  8.2%
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*PM10 is particulate matter with a mean aerodynamic diameter of 10 μm source: https://air.plumelabs.com/en/year/sao-paulo

Mediana de PM10* global annual 2009  

por densidade populacional.



Raez LE, et al. Clin Lung Cancer, 2016 (in press)

Tabagismo na América Latina



Políticas Anti-Tabaco no Brasil 

• Prevalência e #de mortes relacionadas ao Tabagismo foram reduzidas em torno de

50%

• 12,7% dos homens e 8% das mulheres acima de 18 anos eram fumantes em 2016,

comparados a frequências de 43,3% e 27% em 1989.

• Proibição de fumo em lugares públicos, aumento no preço de cigarros e rótulos nos

pacotes de cigarro.



Mas, infelizmente…
Consumo de cigarro vem aumentando entre adolescentes 

http://inca.gov.br. 
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Rastreamento de Câncer de Pulmão no Brasil

•Brazilian Lung Cancer Screening Trial (BRELT1)

•Jan 2013 a jul 2014: 790 participantes

•Mesmos critérios do US National Lung Screening Trial

•Tomografias positivas 39,4% e CPNPC
diagnosticado em 1,3% dos pacientes (10 casos),
maioria estadiamento I

•Ausência de programa populacional

Santos RS, et al. The Annals of Thoracic Surgery 2016; 101:481-488.
Santos RS, et al. Jornal Brasileiro de Pneumologia 2014; 40:196-199.
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Lung Cancer in Brazil
Luiz H. Araujo, MD, MSc, Clarissa Baldotto, MD, MSc,, Gilberto 

de Castro Jr, MD, PhD, Artur Katz, MD, Carlos G. Ferreira, MD, 

MSc, Clarissa Mathias, MD, PhD, Eldsamira Mascarenhas, MD, 

Gilberto L. Lopes, MD, Heloisa Carvalho, MD, PhD, Jaques 

Tabacof, MD, Jeovany Martínez-Mesa, MD PhD, Luciano S. 

Viana, MD, Marcelo S. Cruz, MD, Mauro Zukin, MD, Pedro de 

Marchi, MD, Ricardo M. Terra, MD, PhD, Vladimir Lima, MD, PhD, 

Gustavo Werutsky, MD, Carlos H. Barrios, MD.

on behalf of the Latin American Cooperative Oncology Group 

(LACOG) and Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica (GBOT)

Jornal Brasileiro de Pneumologia , 2018



Author N Facility % NSCLC SQ/Adeno % III-IV 

Ismael et al
18

 1,887 Public 89 0.93 71 

Younes et al
19

 737 Public 100* 1.20 74 

Westphal et al
20

 352 Public 91 2.54 66 

Barros et al
21

 263 Public 87 1.96 94 

Novaes et al
22

 240 Public 80 1.25 72 

Araujo et al
23

 566 Private 100* 0.33 80 

Caires-Lima et al
26

 232 Public 92 0.48 93 

Mascarenhas et al
24

 338 Private 83 0.38 78 

Freitas et al
25

 93 Private 100* 0.33 88 

	

Distribuição de Câncer de Pulmão por Histologia e Estágio

Araujo LH,, et al.  Lung Cancer in Brazil. aceito pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia  



Histologia no Brasil

•Estudo Epidemiológico com dados de registro:

•35.018 de pacientes diagnosticados com CPNPC
no Rio e em São Paulo entre 2000 e 2011

•Aumento de adenocarcinomas (43,3%)
comparado a carcinoma epidermóide (36,5%)

Lung Cancer, 2016. 97



Câncer de Pulmão: Estadiamento Precoce

Brasil (Fundação ONCOCENTRO)

•2000-2010

•20.850 casos de câncer de pulmão

•8,8%: Estadiamento I

USA

•2004-2010 – 15,4% diagnosticados com Estágio I

Reino Unido

•2003-2006 – 14,5% diagnosticados com Estágio I

Araujo LH,, et al.  Lung Cancer in Brazil. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2018  
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Desafios no Cuidado do Câncer de Pulmão no Brasil

•Diagnósticos tardios

•Poucos pacientes tratados com intuito curativo 

•Grande número de pacientes não tratados 

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Tomografias Computadorizadas 

•2005 Pesquisa do IBGE
•Taxa de máquinas de TC por 1,000,000 habitantes:

4,9 no sistema público e 30,8 no sistema privado

•Taxas no privado similares a de países
desenvolvidos
•31,5 nos EUA e 32,2 no Japão

•Distribuição geográfica desigual:
•Menores taxas nas regiões Norte e Nordeste

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



PET TC
•Em 2010, ANS aprovou o uso de PET TC em câncer de
pulmão

•Mas, somente em 2014, o SUS incorporou o PET

•O # de unidades de PET aumentou de maneira vertiginosa
•124 aparelhos de PET e 15 cyclotrons em 2014

•Distribuido em 21 dos 27 estados

•Menor disponibilidade no sistema público de saúde

•Deve ser uma prioridade para melhorar o tratamento de
câncer de pulmão no Brasil

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Broncoscopia
• Pesquisa SBPT

• 56,7% dos respondedores realizaram, pelo menos, 100
broncoscopias/ano (recomendação internacional)

• Bx transbrônquica guiada por Broncoscopia
• 57% de amostras satisfatórias e 81% com diagnóstico

definitivo

• EBUS foi introduzido recentemente em grandes centros

• Experiência inicial:
• 76% para propósitos diagnósticos

• 74% fornecem material adequado

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Testes Moleculares

• Pesquisa de Mercado: 1700 casos (2014)

• <50% dos pacientes são testados para

mutações no EGFR no Brasil

• Estima-se que 60% dos casos foram testados no

setor privado e 30% no setor público

• O número de pacientes testados para ALK é

inferior

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Raez LE, et al. Clin Lung Cancer, 2016 (in press)

Frequência de mutações no EGFR em coortes da América Latina 



Frequência de mutações no EGFR e características clínicas nas coortes brasileiras

Author N EGFR 

(%) 

NS (%) Female 

(%) 

Non-SQ 

(%) 

Setting 

Pontes et al
39

 3.371 25 NR 58 100 Clinical 

Yen et al
44

 417 25 34 57 100 Clinical 

Saito et al
45

 395 26 27 51 91 Clinical 

Domingues et al
42

 288 27 26 56 95 Clinical 

Bacchi et al
40

 207 30 54 58 82 Clinical 

Gomes et al
47

 162 33 32 48 100 Clinical 

Melo et al
41

 157 22 15 47 68 Research 

De Sa et al
43

 100 28 NR NR 100 Clinical 

	Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Testes Moleculares

• Frequência das translocações de ALK estimada em 3-
4% no Brasil

• 2 estudos multicêntricos iniciados (Rede Nacional de Pesquisa
Clínica em Câncer e LACOG)

• 2.000 pctes com CPNPC – 5 regiões geográficas- Plataforma
NGS 81 genes relacionados ao CPNPC

• Estudos epidemiológicos sobre a prevalência de EML4-ALK e
outros genes na América Latina

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 



Questões em Relação à Incorporação dos 
Testes Moleculares

• Reembolso e logística

• Acesso às terapias alvo

• Educação de pacientes e informação médica

• Infraestrutura para realização de testes
moleculares (limitada a algumas cidades)

Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 
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DATASUS: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS) + 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS): 2015 a 2017

ANO PACIENTES
VARIAÇÃO (%)

2015 12.741
-

2016 13.026
2,2

2017 13.591
4,3

TOTAL DE PACIENTES AO LONGO DO PERÍODO 29.898



Gastos ao longo do período

Fonte SIASUS e SIHSUS



Procedimentos

Fonte SIASUS e SIHSUS



Fonte SIASUS e SIHSUS

TOP 5 PROCEDIMENTOS
Recursos Utilizados (em 

milhões BRL)

QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO 

PEQUENAS AVANÇADO 103,0

TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO 34,5

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA 24,9

QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE 

CÉLULAS PEQUENAS AVANÇADO 16,9

QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO 

PEQUENAS (PRÉVIA) 16,7



Fonte SIASUS e SIHSUS

Recursos Utilizados (em milhares BRL / 100 mil habitantes)
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Araújo, L. et al. J Bras Pneumol, 2018 
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Obrigada


