


Números no Brasil

• Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que para cada ano biênio 

2018/2019, sejam diagnosticados 31.270 novos casos de 

câncer de pulmão, traqueia e brônquio (18.740 em homens e 12.530 
em mulheres).

• 18,16 casos novos a cada 100 mil homens, sendo o 

segundo tumor mais frequente; 

• 11,81 para cada 100 mil mulheres, ocupando a quarta posição.
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... no Brasil
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E no mundo...?
1.5 milhões de mortes/ano
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“Quase 13 milhões de mortes atribuíveis
ao tabagismo poderiam ser evitadas e
mais de 154 milhões de anos de vida
ganhos até 2050.” DAVID LEVY et al, British Journal, 2012



Avanços Científicos 
Novo cenário no diagnóstico e tratamento
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Desafios imensos 
Como ter acesso a esse novo e possível cenário no diagnóstico e 

tratamento?
Como garantir diagnostico precoce?

Como diminuir os casos de diagnósticos tardios?
Como garantir acesso aos novos tratamentos? 
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Oncoguia
Ouvir

Defender
Representar

Garantir
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O Que Ouvimos e aprendemos?
Jornada do paciente

Maior divulgação de 
sinais e sintomas e 

o que fazer

Tratamento no SUS:
Médicos mudam muito e 

não estão alinhados

Muitos 
efeitos colaterais

Diagnóstico deveria ser 
mais ágil e preciso

Câncer de pulmão:
Onde estão os sobreviventes?



Participação de  mais de
230 pessoas, pacientes e familiares
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O Que ouvimos e aprendemos: 
Pesquisa Online

Principais problemas destacados 
nos SUS:

- Efeitos colaterais
- Dor
- Problemas emocionais
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O que aprendemos: 
Pesquisa Online

● A participação da pesquisa foi maior por parte dos familiares;
● A maior parte dos respondentes utiliza o SUS;
● Dos 33% que não sabem seu tipo de câncer,                                              

68,5% são familiares e 31,5 são pacientes;
● Os sintomas mais mencionados foram:tosse, fadiga e falta de ar;
● 40,4% SUS e 37,9% Plano de saúde passaram por mais de 3 médicos

para fechar o diagnóstico
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Problema é Global: 
Pesquisa GLCC - Global Lung Cancer Coalition

Desinformação

Baixa empatia/estigma

IALSC

ULACPUL

GLCC
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Mobilizando parceiros: 
Fóruns educativos

Fórum educativo falando abertamente sobre tabagismo e 
câncer de pulmão - Agosto 2017

Fórum temático político sobre o câncer de pulmão -
Novembro 2017
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Em andamento no legislativo: 
Iniciativa de Advocacy

Acompanhe os próximos andamentos, em:
oncoguia.org.br/advocacy
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Nossas ferramentas educativas: 
Portal Oncoguia - Páginas específicas

Conteúdos disponíveis em oncoguia.org.br
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Nossas ferramentas educativas: 
Campanhas educativas - Vale a pena viver mais

Conheça na íntegra: www.valeapenavivermais.org.br

Depoimentos de pacientes, 
familiares, pessoas que pararam 
de fumar e especialistas
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Nossas Ferramentas educativas: 
Material impresso: Dr., qual o meu tipo de câncer de pulmão?

Conteúdo disponível em oncoguia.org.br



Por meio de 
diversas 
ferramentas de 
escuta, 
desenvolvemos  
uma carta de 
prioridades do 
paciente com 
câncer de pulmão. 
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Carta de prioridades: 
Representando e garantindo 

Conteúdo disponível em oncoguia.org.br
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Ouvindo e mobilizando especialistas: 
Encontro estratégico para uma nova realidade

Prioridades

Educar a 
população para 

sinais e sintomas

Sensibilizar medicos da 
atenção basica para a 
detecção precoce do 
Caâncer de pulmão

Rastreamento 
por tomo em 

pessoas de alto 
risco



O que já sabemos?

● Tivemos avanços nas políticas de controle do tabagismo
● Mais conscientização sobre o câncer de pulmão, números 

continuam crescendo
● Precisamos olhar para grupos de alto risco
● Melhorar o acesso aos exames e especialistas
● Criar estratégias para garantir acesso ao diagnóstico precoce
● Educar o paciente! 
● Garantir acesso aos “melhores” tratamentos, focando na medicina 

personalizada
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Nossa agenda hoje:

● Cenário do câncer de pulmão na América Latina
● Combate ao tabagismo no Brasil: desafios e avanços
● Cenário do câncer de pulmão no Brasil
● Diagnóstico precoce
● Novidades e desafios no tratamento
● Prioridades e desafios dos gestores para combater e tratar o câncer 

de pulmão
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Obrigada


