Câncer de pulmão:
Múltiplos tipos de diagnóstico e
tratamentos para melhorar e
prolongar a vida dos pacientes.
RELATÓRIO
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No dia 03 de dezembro a Associação de
Pacientes

Esperantra

realizou

a

mesa-

redonda:

Câncer de pulmão: múltiplos tipos de
diagnóstico

e

tratamentos

para

melhorar e prolongar a vida dos
pacientes .

O evento teve a participação dos palestrantes: Dr. José Fabián Martínez, oncologista do Centro Médico ABC
(México); Dr. Francisco Orlandi, chefe da Unidade de câncer pulmonar no Instituto Nacional do Tórax do
Chile; e Dr. Carlos Rojas; docente de oncologia na Universidade dos Andes do Chile.
Também participaram palestrantes com trajetória profissional reconhecida como o Dr. Víctor Palacios, diretor
executivo da Direção de Prevenção e Controle de Câncer do Ministério da Saúde (MINSA); o Dr. Edgar Amorín
Kajatt, diretor executivo do Departamento de Cirurgia de Tórax do Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas
(INEN); e o Dr. Herberth Cuba, assessor da Comissão de Saúde do Congresso da República (Peru).
O objetivo principal deste evento foi compartilhar com os gestores públicos, a comunidade científica e os
pacientes sobre a necessidade de realizar diagnósticos precisos de câncer de pulmão para identificar os
subtipos ou alterações moleculares que costumam estar presentes nos tumores cancerosos. Desta forma,
podem propor-se tratamentos dirigidos e imunoterapia para melhorar a sobrevida dos pacientes
oncológicos.
Da mesma forma, foi abordada a situação dos pacientes com câncer no Peru, os benefícios da Lei Nacional
sobre o Câncer e a complexidade para sua regulamentação.
Convidamo-los a visualizar o evento completo no link.
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PRIMEIRO PAINEL
México

O câncer de pulmão: causas e diagnóstico
de precisão.
Dr. José Fabian Martínez – oncologista no Centro Médico ABC (México)

• Até 2018, o câncer de pulmão foi a segunda principal causa
de morte. Atualmente, a taxa é alta e é superada apenas
pelo câncer de estômago. Cidades como Lima e Callao têm
altas taxas de óbito, semelhantes as de outros países onde o
tabagismo prevalece.
• No Peru, deve prestar-se atenção especial aos pacientes com
câncer de pulmão que têm uma mutação de EGFR, porque a
forma mais efetiva de tratamento é com TKIs.

A realização de um diagnóstico preciso para os pacientes com câncer de pulmão é fundamental para
realizar um tratamento dirigido efetivo e que responda à variação molecular apresentada pelo tumor
canceroso.
Em 2020, identificou-se o câncer de pulmão como o câncer com maior taxa de mortalidade e o segundo em
diagnóstico. Em números, descobriu-se que 1 em cada 5 mortes por câncer em todo o mundo são por câncer de
pulmão.
Atualmente, o tabagismo é reconhecido como a principal causa de câncer de pulmão, mas há outros fatores
associados. Do mesmo modo, foi possível identificar diferentes subtipos de câncer de pulmão e os tratamentos estão
focados nas diferentes alterações moleculares detectadas. Isto permite que sejam desenvolvidos medicamentos com
melhores resultados terapêuticos.
Um tema importante é considerar que 25% dos pacientes com câncer de pulmão recebem o diagnóstico no
estágio inicial e pouco mais da metade dos casos, em estágio avançado.
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A etapa clínica deve ser construída de acordo ao
tamanho do tumor e suas características dentro do
pulmão ou do tórax. Isto é necessário para aplicar
um

tratamento

curativo

ou

potencialmente

curativo. Para isso o médico responsável deve
realizar vários exames.

Para exemplificar as características de uma boa construção de um diagnóstico clínico é necessário uma
abordagem completa. Em outras palavras, não se deve apenas prestar atenção à imagem clínica, mas
também à questão patológica e molecular. Por este motivo, é necessário um olhar multidisciplinar para
diagnosticar completamente aos pacientes e avaliar as diversas alterações moleculares que podem
apresentar.

Devido às distintas alterações moleculares que o
câncer de pulmão apresenta, os tratamentos
começaram a ser mais específicos. O objetivo da
medicina de precisão é encontrar o medicamento
mais apropriado para as diversas alterações, com a
expectativa de que todos os pacientes identificados
sejam beneficiados.

A tecnologia permitiu aumentar a esperança de vida dos pacientes com câncer de pulmão. Os tratamentos
dirigidos, a imunoterapia e os ensaios clínicos são alternativas funcionais para tratar os pacientes
oncológicos. Por este motivo, é importante contar com Centros de Excelência que permitam continuar a
pesquisa e aplicação de tratamentos.
No Peru detectou-se que apenas as mutações de EGFR estão entre as mais altas da região, quase tanto como
na Ásia. Estes pacientes são os que não respondem positivamente às quimioterapias, motivo pelo que se deve
começar a explorar e aplicar os diferentes medicamentos conhecidos como inibidores de tirosina-quinase (TKI)
de segunda e terceira geração.
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Chile

Subtipos de câncer pulmonar e o pós-pandemia
Dr. Francisco Orlandi – chefe da Unidade de Câncer Pulmonar no Instituto Nacional do Tórax do
Chile
• A lei de câncer de pulmão no Peru é um avanço, pois
determina prazos para tratar os pacientes oncológicos.
• A cessação de tabagismo induz uma diminuição de 40% nos
diagnósticos de câncer de pulmão. Este deve ser o foco
para

tratar

com

medicação

apropriada

a

menor

quantidade de pacientes com câncer avançado nos
próximos cinco anos.

Todos os centros médicos que tratam o câncer de pulmão devem ter ferramentas tecnológicas avançadas
para diagnosticar precocemente aos pacientes com câncer de pulmão e oferecer-lhes tratamentos
eficazes.
O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte em vários países e na América Latina. O tabagismo é
uma das principais causas de câncer de pulmão, mas também existem outras razões, como o tipo de alimentação.
No Chile, a lei sobre o câncer inclui nas garantias explícitas de saúde (GES) a realização de
broncoscopia, punção percutânea, biopsia cirúrgica, além disso se destaca porque define prazos.
Desde a suspeita no atendimento primário de saúde até a confirmação deve haver menos de 60
dias. Depois da confirmação deve haver menos de 42 dias até a realização da primeira terapia e
isso requer que os pacientes sejam derivados através de gestores de casos.
As GES requerem a realização de um registro e um debate multidisciplinar denominado Comitê antes de qualquer
decisão para que sejam avaliadas diversas formas de tratamento do câncer pulmonar. Deve seguir-se a guia
ministerial, que determina as diretrizes adequadas.
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Na nossa região os testes moleculares ainda não
estão amplamente difundidos. O que significa que
temos poucos dados. Na América Latina, apenas 38%
da população realiza testes moleculares e a maioria
é paga por laboratórios e não pelo setor público.

Embora a taxa de testes EGFR e ALK tenha melhorado ao longo do tempo, os tratamentos não foram
atualizados. Um dos claros exemplos é o constante uso da quimioterapia para tratar o câncer de pulmão com
distintas alterações moleculares, apesar que em diferentes variações não apresenta efeito positivo.

No Peru, devido à genética introduzida pela
população asiática, a proporção de pacientes que tem
uma mutação EGFR é mais alta que no restante da
região. Isto deve ser considerado para uma lei sobre
o câncer que cubra adequadamente os melhores
medicamentos disponíveis para aumentar a sobrevida
dos pacientes.

No nosso país, a taxa de sobrevida de cinco anos chega a 29,5% na população com câncer avançado
tratada com imunoterapia, em comparação com os 4% que foram tratados com quimioterapia. Os
pacientes com EGFR-ALK-ROS1 com mutações têm sequência de tratamentos específicos e diminuem a
efetividade de imunoterapias. Nesse sentido, é fundamental ter pessoas capacitadas para dar um
diagnóstico adequado.
Deve privilegiar-se a prevenção e o combate aos quatros cenários que afetam os paciente oncológicos:
• o tabagismo, a obesidade, o álcool e o sedentarismo.
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Chile

Tratamentos sistêmicos para o câncer de
pulmão
Dr. Carlos Rojas García – docente de oncologia da Universidad de los Andes do Chile.
• O que se busca alcançar com os novos tratamentos para
os pacientes com câncer de pulmão é melhorar a
sobrevida a longo prazo.
• A guia clínica para o tratamento de câncer de pulmão
deveria incluir a recomendação da melhor terapia
disponível, não deve ser influencida por questões de
acessibilidade econômica.

Nos últimos anos, implementaram-se alternativas terapêuticas para os pacientes com câncer de pulmão.
Atualmente, utiliza-se a quimioterapia, as terapias dirigidas, a imunoterapia e os antiangiogênicos para tratar os
pacientes.
As evidências científicas têm mostrado benefícios para os pacientes com câncer de pulmão que recebem outros
tratamentos além da quimioterapia.
1.

Terapias dirigidas

Este tratamento se caracteriza, principalmente, por
atacar um gene ou uma proteína que gera alguma
mutação na célula tumoral.
Um dos estudos mais importantes no últimos
anos demostra como um tratamento dirigido a
um

biomarcador

consegue

resultados que uma quimioterapia.
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melhores

Existem novas terapias dirigidas para tratar o câncer de
pulmão de células não pequenas (CPCNP), que cada vez
estão mais disponíveis na América Latina. Para aumentar
seu uso deve aplicar-se um teste molecular adequado,
que identifique as diversas mutações. Atualmente, 30%
dos pacientes, somando as distintas alterações, tem um

potential driver molecular que pode ser administrado
com medicamentos específicos.

2. Imunoterapia no câncer de pulmão
• Um dos hallmarks em câncer é que as células cancerígenas debilitam o sistema imune e permitem que o tumor
avance. O que se busca com este novo tratamento é o bloqueio de diversos pontos de controle imunológico
para que as células tumorais apareçam e não enganem o sistema imunológico.
• As vias mais comuns para aplicar os tratamentos imunológicos são a PD1 ou PDL1, que é a via principal em
relação à resposta, mas há outras moléculas, como a CTLA-4 que está em desenvolvimento.
• As recentes pesquisas científicas mostraram que a média de sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão é
maior, em comparação a aqueles tratados com quimioterapias.

Imunoterapia em combo
É outra forma de administrar a imunoterapia, que
consiste

em

combinar

drogas

com

diferente

composição. Atualmente, foram realizados estudos
aplicando este tratamento em pacientes com a variação
molecular PL1. O estudo realizou acompanhamento de
longo prazo e encontrou que 1/3 dos pacientes está vivo
há três anos.

Foi possível comprovar os benefícios dos inibidores PD-1/PD-L1 e as terapias dirigidas são
indiscutíveis no tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas. Outrossim, deve procurarse mecanismos para facilitar o acesso dos pacientes às diversas fórmulas altamente eficazes em
comparação às quimioterapias. Também deve considerar-se que o financiamento dos tratamentos é um
desafio para os países da região. No entanto, devem ser feitos esforços concertados para identificar
qual tipo de tratamento é eficaz para cada paciente.
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SEGUNDO PAINEL
Peru
Situação dos pacientes com câncer e os
benefícios da Lei Nacional sobre o Câncer
Dr. Víctor Palacios – diretor executivo da Direção de Prevenção e Controle de Câncer da Direção Geral de
Intervenções Estratégicas em Saúde Pública do Ministério de Saúde
• A guia de prática clínica deve ter um olhar técnico de
recomendação e não deve ser implementada com um olhar de
viés metodológico errado, porque geraria problemas.
• A guia de prática clínica está em fase de formação de equipes
para a avaliação metodológica de especialistas do INEN e de
outras instituições especializadas.

A Lei sobre o câncer de pulmão é uma oportunidade para priorizar uma parte da população afetada durante a pandemia
e que durante muitos anos não teve acesso a um sistema de saúde eficiente. Nesse sentido, a lei menciona o diagnóstico
oportuno, a biomarcação e o acesso aos novos tratamentos.
A Lei também destaca dois temas relevantes: primeiro, atualiza aspectos metodológicos importantes, que colocam
o paciente sob um equilíbrio de sustentabilidade financeira e segundo, prioriza a tecnologia sanitária para que
sejam incluídos como prioritários alguns produtos farmacêuticos no Pedido Nacional Único de Medicamentos
Essenciais (PNUME).

Qual seria o futuro dos tratamentos para o câncer de pulmão no Peru?
Em primeiro lugar, deve considerar-se que o tempo estimado para aplicar um tratamento aos pacientes com câncer de
pulmão deve ser de três meses, desde a suspeita até o diagnóstico adequado. Em segundo lugar, está em avaliação
melhorar o tempo ideal para aplicar um tratamento com melhores tecnologias e com produtos farmacêuticos
especializados.

Os tratamentos que seriam considerados para incluir como alternativa para os pacientes com câncer de pulmão:
imunoterapia, terapias dirigidas e outras alternativas clínicas eficazes.
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Peru
A elaboração da guia de prática clínica para
tratar o câncer de pulmão no país
Dr. Amorín Kajatt – diretor executivo do Departamento de Tórax do Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas
(INEN)
• A guia de prática clínica é apenas uma recomendação, não é
algo que deve ser cumprido ao pé da letra, pois existem
comitês sobre tumores em todos os hospitais oncológicos,
onde um grupo de especialistas podem administrar a guia e
gerar alguma terapia individualizada para os pacientes.
• A prevenção geraria benefícios nos gastos públicos, não
apenas porque aumenta a sobrevivência dos pacientes, mas
também porque a detecção precoce ajuda a proporcionar um
tratamento eficaz.

A guia de prática clínica do INEN considera subtipos de câncer de pulmão para o diagnóstico preciso?
A evidência demonstra que 85% da população do Peru que assiste a uma consulta apresenta quatro tipos de
variações de células cancerígenas. Estes são carcinomas de células pequenas, células não pequenas, células
grandes e células basais. A identificação dessas variações moleculares permitiu avaliar tratamentos eficazes para
pacientes com câncer de pulmão.
Portanto, a regulamentação deve responder à necessidade pública de tratar pacientes com câncer com
especialistas e tecnologias de saúde e não apenas ser acompanhada por uma avaliação técnica que reúna
especialistas e escreva uma guia de prática clínica. A lei deve promover a prevenção e, desta forma, se
detectaria precocemente os tumores cancerosos para oferecer um tratamento efetivo.
Geralmente, a guia de prática clínica pode ser modificada anualmente, mas o lançamento de uma nova deveria
ser cada cinco anos. Novas tecnologias e novos medicamentos são muito dinâmicos e, mesmo na última
década, foram encontrados novos tratamentos para melhorar a taxa de sobrevida dos pacientes.
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Peru
A elaboração da Lei Nacional sobre o
Câncer desde o Congresso
Dr. Herberth Cuba García – assessor principal da Comissão de Saúde do Congresso
da República
• O Congresso poderia melhorar as leis para o benefício dos
pacientes com câncer desde que trabalhe em conjunto
com o meio acadêmico e com os funcionários
especialistas em câncer.
• É necessário criar mecanismos de proteção social
integral, como segurança social em saúde para todo tipo
de câncer.

A partir do Congresso, a prevenção e promoção são temas fundamentais, começando pela regulamentação do
tabagismo e assim reduzir as complicações do consumo excessivo. Da mesma forma, geram-se esforços para melhorar
a detecção das mutações espontâneas que mostra o câncer de pulmão.
Além disso, o Poder legislativo implementou a Lei sobre o Câncer de Pulmão, que exige a promoção de uma
guia de prática clínica. Nela é incorporada a terapia biológica como tratamento para pacientes com câncer de
pulmão; no entanto, foram abertas outras frentes que não podem ser cobertas apenas por uma
regulamentação, pois deve considerar-se a realidade econômica e a capacidade de recursos humanos das
instituições de saúde pública.
Deve facilitar-se o acesso e distribuição de terapias inovadoras em todo o país. Para isto, deve ser realizado um
estreito monitoramento da Direção Geral de Medicamentos Insumos e Drogas (DIGEMID), não apenas para
promover a implementação destas políticas, mas também para exigir sua regulamentação.
Até 2022, o orçamento do Programa Presupuestal (programa orçamentário) 024 para o câncer no Peru teve
uma redução de 18% em relação a 2021. Esta redução no orçamento vai em contra do que promove a Lei sobre
o Câncer de Pulmão. Por este motivo, a lei deve ser aperfeiçoada no futuro e é necessário insistir para que se
estabeleça a guia de prática clínica e se incorporem os medicamentos biológicos para o tratamento.
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