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Conflitos de Interesse

De acordo com a Resolução 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina (CFM) e com a 

RDC 96/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), declaro que:

• Pesquisa Clínica – como médica investigadora, participo de estudos patrocinados por: 

MSD, BMS, AstraZeneca, Roche, IRxs

• Apresentações – como palestrante convidada, participo dos eventos de: Roche, MSD, 

BMS, AstraZeneca, Pfizer, Boehringer-Ingelheim, Bayer, 

• Consultoria – como membro de advisory boards, participo de reuniões com: MSD, 

Roche, BMS, Boehringer-Ingelheim.

• Não possuo ações de quaisquer destas companhias farmacêuticas.

• Os meus pré-requisitos para participar destas atividades são a autonomia do 

pensamento científico, a independência de opiniões e a liberdade de expressão.





Quimioterapia





Epidemiologia







Estimativa de incidência de câncer no Brasil - 2018

INCA 2018





Mortalidade por câncer nos EUA

ACS, 2019



Mortalidade por câncer no Brasil



Realidade Epidemiológica

Aumento da incidência de câncer internacionalmente
Envelhecimento
Aumento da População
Incorporação de Fatores de Risco

Mais da metade dos casos de câncer são esperados 
em países em desenvolvimento

Incidência de câncer deve duplicar em 2020

Em 2030 a incidência por câncer deve aumentar em 
78% (África do Sul, China, Índia) e em 98% em regiões 
menos desenvolvidas

Mortalidade por Câncer deve superar CV em 2030 
(OMS)  (já está acontecendo nos US)

World Health Organization, The global burden of disease: 2004 update.
The Lancet Oncology, Early Online Publication, 1 June 2012, doi:10.1016/S1470-2045

Câncer: Um Desafio Global

Novos Casos
2000 - 10,000,000
2010 - 15,000,000
2030 - 27,000,000

Mortes
2000 - 6,200,000
2010 - 10,000,000
2030 - 17,000,000





Potencial da prevenção
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mama

Potencial da prevenção
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Potencial da prevenção



1/3 dos casos de 

mama preveníveis

>80% dos CCR são 

preveníveis

>90% dos casos de ca 

cervical preveníveis

>80% dos casos de ca 

pulmão preveníveis

Potencial da prevenção



Prevenção primária – o maior foco da educação

*Praticam no tempo livre pelo menos 150 minutos 

de atividade de intensidade moderada por semana. 

**Consomem cinco ou mais porções diárias de 

frutas e hortaliças (cerca de 400g). 

***Que nos últimos 30 dias, consumiram cinco ou 

mais doses de bebida alcoólica em uma mesma 

ocasião. 

Obesidade: Adultos com índice de massa corporal 

igual ou maior que 30 kg/m2. 

Fonte: Vigitel, pesquisa que ouve anualmente cerca de 53 mil pessoas 

adultas

Claudia Collucci, Folha, 25/8/18



Mortes por câncer são evitáveis
M

O
D

IF
IC

Á
V

E
IS

Cancer Epidemiology 2019



Definição do Tratamento



Hallmarks of Cancer 



Personalized Therapy

https://pct.mdanderson.org/#/



Antes Depois

Respostas Dramáticas: 
AGENTES ALVO MOLECULARES



Tsao AS et al., JTO 2016

NSCLC - TRATAMENTO BASEADO NO DIAGNÓSTICO MOLECULAR



Sequenciamento Genético de Nova Geração - NGS





Tumor Agnóstico







Terapia Alvo – JCO 2018 



Imunoterapia - ASCO 2019



FUTURO/PRESENTE



O tratamento oncológico em 2019

Cirurgia Radiação

Ionizante

Imunoterapia Terapias-alvo, 

hormonioterapia

quimioterapia



“And that’s why we’re here today. Because something 

called precision medicine … gives us one of the greatest 

opportunities for new medical breakthroughs that we 

have ever seen.”

President Barack Obama
January 30, 2015
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The President’s 
Precision Medicine Initiative (PMI) 

To enable a new era of medicine through research, technology, and policies 

that empower patients, researchers, and providers to work together toward 

development of individualized treatments.

37



Goss P, et al. Lancet Oncology, 2103

Educação da População

Acesso ao Sistema de Saúde

Acesso à novas Tecnologias:

Métodos diagnósticos modernos

Drogas mais eficazes

Discrepâncias 

Internacionais 



ASCO – 2019 – Revista Saúde



Prioridades ASCO - 2019

● Identificar estratégias que predizem uma melhor resposta aos

tratamentos com imunoterapia

● Definir melhor os pacientes que se beneficiam de tratamento após a 

cirurgia.

● Trazer os avanços das terapias celulares para os tumores sólidos

● Aumentar as pesquisas com remédios de última geraçcão para

tumores pediátricos



Prioridades ASCO - 2019

● Otimizar os cuidados com pacientes idosos

● Melhorar o acesso de voluntários aos tratamentos experimentais

● Reduzir as consequencias do tratamento do câncer a longo prazo

● Diminuir a obesidade e seu impacto na incência e nos desfechos

contra o câncer

● Identificar estratégias para detectar lesões pré-malignas



BIOMARCADOR 
IDEAL



PESQUISA CLÍNICA

Descobrir novos tratamentos 

capazes de superar aqueles já 

existentes, além de imprimir 

inovação a medicamentos já 

consolidados só é possível 

através de uma investigação 

minuciosa: a pesquisa clínica.



Source: www.ClinicalTrials.gov Accessed August 01st, 2019

ClinicalTrials.gov currently lists 312.691 studies with locations in 190 countries.
77.984 studies in Cancer.

Estudos Clínicos



Estudos Clínicos – América do Sul



Projeto de Lei – PL 7082/2017



Formação Médica de Qualidade



Promoção em Sáude



Somos todos Diferentes uns dos Outros



Cancer “Globalization”

Cancer is a global 

challenge that will 

(only) be met by 

global participation

'The Scream' by Edvard Munch 1893, National Gallery Oslo, Norway
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