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Câncer de Pulmão 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



Mathias, C et al. JTO, accepted July 2019



Distribuição de Câncer de Pulmão por Histologia e Estágio

Author N Facility % NSCLC SQ/Adeno % I I I -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 

	

Araujo LH,, et al.  Lung 

Cancer in Brazil. aceito pelo 

Jornal Brasileiro de 
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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

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

•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



PET TC

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

•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



Broncoscopias

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

• 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



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 



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 



Frequência de mutações no EGFR e características clínicas nas coortes brasileiras

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

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 

	



Testes Moleculares

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

• 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



Algoritmo de Tratamento Adenocarcinoma
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Algoritmo de Tratamento Adenocarcinoma
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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



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
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Obrigada!


