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O desafio do acesso ao diagnostico precoce e o papel do pneumologista



INTRODUÇÃO

• Ao diagnóstico: 10-15% apresentam-se com doença precoce

• Sobrevida em 5 anos: 15%

Estadio Frequência de 

apresentação

Sobrevida em 

5 anos

IA 10% 67%

IB 57%

IIA 20% 55%

IIB 39%

IIIA 15% 23%

IIIB 15% 3-6%

IV 40% 1-5%

Chest. 2013;143(5_suppl); Prokop M. Semin Respir Crit Care Med 2014;35:91–98

APRESENTAÇÃO CLÍNICA E EVOLUÇÃO

Gustavo Faibischew Prado.

Coordenador da Comissão de

Pulmão da SBPT



Relatório painel oncologia , INCA 2019 
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Matriz de competências RM em Pneumologia aprovada pela CNRM

Habilitação em tratamento do Tabagismo aprovada pela AMB



Diagnóstico 
precoce

Identificar 
pacientes 

para 
rastreamento

Monitorar 
sintomas da 
doença de 

base

Valorizar 
mudanças de 

sintomas

Matriz de competências RM em Pneumologia aprovada pela CNRM



Tratamento de outras doenças respiratórias que são fatores de risco 

ou influenciam negativamente o prognóstico em pacientes com 

câncer de pulmão

Janssen-Heijnen,MLG et al. Annals

Oncology 2015
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 Quarta causa de morte no mundo

 Fumantes com DPOC tem risco 5 vezes maior de

desenvolver câncer de pulmão

 DPOC está associada com pior prognóstico após

cirurgia em estadios iniciais da doença

85 a 90% dos pacientes com DPOC são fumantes, ex-fumantes ou fumantes passivos

Leduc C, Eur Repir J 2017



Leduc C, Eur Repir J 2017

 Bronquiectasias estão associadas com

risco elevado de câncer de pulmão

 Dilatação e destruição irreversível de vias

aéreas devido a inflamação e infecção

crônica

 Manejo especializado da obstrução e

infecções associadas



Leduc C, Eur Repir J 2017

Ministério da Saúde 2019

 Aumenta o risco de câncer de pulmão independentemente do tabagismo

 Fator independente do tabagismo associado com pior prognóstico de sobrevida

72788 casos novos em 2018



Leduc C, Eur Repir J 2017

 Incidência de câncer de pulmão aumentada em pacientes com FPI independentemente do

estado tabágico

 Fator de risco independente de mortalidade pós operatória e menor sobrevida a longo prazo

principalmente em pacientes com doença em estadios iniciais

 Doenças de difícil diagnóstico diferencial e tratamento com novas

drogas que exigem abordagem especializada



 Otimização das patologias associadas precisa ser priorizada para melhores resultados pós

operatórios

 Screening para Apneia Obstrutiva do Sono é recomendado

 Avaliação de função pulmonar (efeito da extensão da ressecção proposta)

 Reabilitação Respiratória

 Pneumopatias secundárias a radio e quimioterapia

Cirurgia em câncer de pulmão deve ocorrer o mais precoce possível

Matriz de competências RM em Pneumologia aprovada pela CNRM

Habilitação em tratamento do Tabagismo e Função Pulmonar aprovadas 

pela AMB



 Cirurgião oncológico ou cirurgião torácico

 Oncologista clínico

 Radio-oncologista

 Broncoscopista

 Radiologista

 Patologista

 Geneticista

 Oncologista

 Cirurgião torácico

 Pneumologista

 Radioterapeuta

 Radiologista intervencionista

 Medicina Nuclear

 Enfermeiro

 Fisioterapeuta

 Nutricionista

 Assistente Social




