Diagnóstico de precisão: sua importância para os
pacientes com câncer de pulmão
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No passado dia 23 de novembro, sob a coordenação da ONG
Esperantra e a União Latino-Americana conta o câncer de
pulmão (ULACPUL), realizou-se o evento educacional:

Diagnóstico de precisão: sua importância para
pacientes com câncer de pulmão.

Contou-se com a participação do Dr. Alberto Fernández Villar, chefe do serviço de Pneumologia do Centro Galego da Espanha; do Dr. Edgardo Santos, oncologista
médico do Florida Precisión Oncology desde os Estados Unidos; e do Dr. Rodrigo Mota, oncologista no serviço de neoplasias de tórax desde o Peru.
O objetivo principal deste evento foi compartilhar os novos resultados em diagnósticos e medicamentos para combater o câncer de pulmão com
líderes de pacientes de Costa Rica, Bolívia, Honduras, Nicarágua, México, Colômbia, República Dominicana, Brasil e da América Latina.
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Espanha |
Diagnóstico de precisão no câncer de pulmão: boas práticas
Dr. ALBERTO FERNÁNDEZ VILLAR — Chefe do serviço de Pneumologia no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

•

O câncer de pulmão é a maior causa de mortalidade no mundo,
duplicando e triplicando os outros tipos de câncer.

•

Atualmente, novos tratamentos são implementados para combater o câncer de
pulmão com drogas e novas formas de identificação da doença.

•

É necessário realizar um diagnóstico preciso da doença para melhorar a abordagem terapêutica do câncer de pulmão e o
prognóstico. Para fazer isso, deve considerar-se uma avaliação multidisciplinar precoce.

O câncer de pulmão representa a maior causa de mortalidade no mundo, duplicando e triplicando os outros tumores prevalentes como o colorretal
ou o câncer de mama. O principal motivo para a alta mortalidade de pacientes com câncer é o diagnóstico tardio, pois são detectados,
principalmente, com doença avançada ou metastática.
Nos últimos anos, a geração de terapias direcionadas, imunoterapias e tratamentos multimodais têm progredido. Da mesma forma, o processo de
aplicação de novas técnicas para diagnosticar o câncer de pulmão dos pacientes está sendo aperfeiçoado.

Recentemente, terapias combinadas (hormonioterapia e imunoterapia) estão sendo aprovadas e aplicadas em pacientes com doenças
sistêmicas e em aqueles que têm a doença localmente avançada.
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O câncer de pulmão é uma doença que se apresenta sintomaticamente de maneira muito diversa, 15% dos casos diagnosticados ocorrem quando
o paciente possui uma infecção por metástase, a tosse ou hemoptise ocorrem em menos de 50% dos casos.

Para confirmar o diagnóstico e a caracterização molecular é importante
selecionar uma técnica adequada e permitir uma ação médica rápida. Uma
das principais técnicas para precisar o diagnóstico do paciente com câncer é
com a biópsia transtorácica com agulha guiada.

Algumas das comorbidades mais comuns apresentadas por pacientes com câncer de pulmão são: tabagismo, demência, enfisema, doenças
cardiovasculares, diabetes, hepatite crônica, pneumoconiose, fibrose pulmonar, entre outras. Para combater essas comorbidades é importante
um diagnóstico preciso e precoce.

O momento mais importante para o paciente com
câncer de pulmão é quando uma decisão
multidisciplinar é feita para fazer um diagnóstico.

Em conclusão, o diagnóstico de precisão é fundamental para melhorar a abordagem terapêutica do câncer de pulmão e melhorar o prognóstico. Neste
conceito deve ser incluída a avaliação do tipo de tumor e a caracterização molecular, além do correto estadiamento e avaliação funcional dos
pacientes. Para fazer isso, é necessário uma equipoe de profissionais experientes.
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Estados Unidos|
BIOMARCADORES E DIAGNÓSTICO PRECISO
Dr. EDGARDO SANTOS — Oncologista médico da Florida Precision Oncology
•

É importante ter todo o panorama molecular do paciente para iniciar o
tratamento adequado. Não é eficaz iniciar um tratamento com
imunoterapia quando um paciente tem uma patologia distinta da
indicada para a aplicação deste tipo de terapia.

•

O 25% dos pacientes com câncer de pulmão não fumaram, o que gera a
necessidade de analisar detalhadamente as patologias de câncer de
pulmão que cada paciente possui.

Atualmente há nove vias de câncer de pulmão que podem ser atacadas com drogas e são as seguintes: EGFR, ALK, ROS1, BRAF, RET,
MET, NTRK, KRAS, HER2 e NRG1. Para elas, há uma grande lista de drogas que podem ser usadas para combater esta doença. No entanto,
não são de fácil acesso para todos os pacientes.

As análises utilizadas para encontrar estas patologias são a imuno-histoquímica (IHC), o exame de hibridização fluorescente "in situ" (FISH), os
testes PCR e, os recentemente utilizados, sequenciamento de nova geração (NGS). Cada uma destas formas de análise pode ser aplicada em casos
genéticos particulares de cada paciente.

A utilidade clínica do NGS é encontrar a mutação específica, analisar o paciente uma vez que ele começa a progredir, ver qual é o
mecanismo de resistência para aplicar uma droga e combatê-la. Também permite procurar novos targets e analisar mais profundamente
o tumor. Esta nova ferramenta de estudo molecular permite que a medicina seja mais precisa e personalizada.

As análises genéticas para pacientes com carcinoma de células escamosas começou a ser recomendado, isso permite analisar a
variabilidade mutacional das células cancerosas de cada paciente.

04

Ao tratar pacientes com terapia direcionada ao alvo, se o paciente tiver
uma mutação, a resposta é de 50 a 83%. Enquanto que quando um
paciente é tratado com imunoterapia a resposta pode ser negativa. O que
deve considerar-se é o tipo de patologia do paciente e o estudo hepático
e molecular que deve ser realizado previamente.

Existem muitas mutações que devem ser identificadas antes de iniciar qualquer tratamento. Os estudos moleculares devem ser realizados
prioritariamente em pacientes com estádio IV e a falta de tecido molecular suficiente para realizar os estudos necessários não pode ser uma
desculpa, devido à existência da biópsia líquida.

Para melhorar a curva de sobrevida em pacientes com câncer de
pulmão em estágio IV, é necessário começar a aplicar os novos tipos
de análise molecular existentes. Recentemente, foi detectado que
nos Estados Unidos 55% dos pacientes com câncer de pulmão tiveram
um estudo molecular de primeira linha.
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Peru |
DIAGNÓSTICO DE PRECISÃO FORNECIDO A TEMPO E IMPACTO
NA SOBREVIDA DO PACIENTE
Dr. Rodrigo Motta — Oncologista no serviço de neoplasia de tórax

•

De acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS),
realizado em 2020, a mortalidade em pacientes com câncer permanece
elevada, enquanto a porcentagem de pacientes diagnosticados permanece
baixa.

•

A mutação do EGFR na América Latina é muito maior do que em outras partes
do mundo. Apenas no país foi registrada uma mutação que chega de 30% a
40%.

•

Em nível nacional, os novos tipos de tratamento que poderiam ser aplicados para pacientes com câncer não se realizam pelos altos
custos gerados para os seguros públicos.

Ao abordar o tema de pacientes com câncer de pulmão avançado, deve mencionar-se os tipos de mutações que este apresenta. Esta é uma
doença altamente imunogênica, com altas expressões de antígenos.
No âmbito de tratamentos, é importante mencionar que estudos recentes mostraram que o Osimertinib apresentou resultados eficazes para o
tratamento de primeira linha. Em nivel nacional, o uso deste medicamento é excessivamente caro e é utilizado apenas no setor privado.

Quando há um paciente com câncer de pulmão, o importante é definir a mutação molecular que possui. Uma das mutações pouco usu ais é a
ALK, que reporta uma variação menor que 5% no mundo, ao contrário da variação do EGFR. É necessário analisar e diferenciar a variabilidade
mutacional entre os pacientes latinos e não latinos.
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oferecer o tratamento imunológico aos pacientes são considerados de alto custo no país. Esses medicamentos não estão ao alcance de todos os
pacientes que os precisam e são oferecidos apenas aos pacientes com seguro privado.

Além disso, os testes que podem ser aplicados nacionalmente
acabam sendo de pouca acessibilidade para os pacientes com
câncer de pulmão.

A prevenção acaba sendo a melhor maneira de tratar o câncer de pulmão.
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