Centros de Excelência para a Detecção e Tratamento de
Câncer do Pulmão

Impacto das Equipres
Multidisciplinares

No dia 30 de novembro sobe a coordenação da ONG
Esperanta e a união latino-americana contra o câncer do
pulmão, ULACPUL , se efetuou o evento Educativo:

“Centros de excelência para a detenção e
tratamento de pacientes com câncer do
pulmão e o impacto das equipes
multidisciplinares”.

Tivemos a participação do doutor Cláudio Martins, chefe de Oncología Torácica do instituto Alexander Fleming de Argentina; a Dra Alicia Van Der Laat Munoz,
médico especialista em CIMCA ( Centro de pesquisa e gestão de câncer) de Costa Rica e o doutor Andrés Felipe Calderón de Zorrilla, Director de Pesquisa e
Educação do centro de Pesquisa e Tratamento do câncer ´´Luis Carlos Sarmiento Angulo´´ desde Colômbia.
O objetivo principal deste evento foi compartilhar com a comunidade latino-americana a importância de promover decisões
multidisciplinares pra aplicar tratamentos específicos a pacientes com variantes moleculares de câncer, impulsar a criação de centros
de excelência ecologia e os novos tratamentos que podem ser aplicados para uma melhor sobrevivência dos pacientes com câncer de
pulmão na etapa final.
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ARGENTINA |
Centro de excelência em oncologia: Instituto Alexander
Fleming
Dr. Claudio Martin– Chefe do Serviço de Oncologia Torácica do Instituto Alexander Fleming na Argentina.

A terapia de precisão levou a uma diminuição de 6,3% nas taxas de
mortalidade por cancro do pulmão nos EUA entre 2013 e 2016.
Estão agora disponíveis novas tecnologias para detectar alterações
moleculares em doentes com câncer do pulmão e tratá-las adequadamente.

•

Vários casos clínicos demonstraram que pacientes oncológicos, que recebem tratamentos direcionados para a mutação, são
capazes de melhorar as suas condições de vida

Um centro de excelência em oncologia deve ter, acima de tudo, um pessoal grande, competente e excelente. Embora esta condição seja
importante, não é a única. Outros elementos a considerar são o trabalho multidisciplinar, os centros de patologia, a medicina de precisão, a
possibilidade de ensaios clínicos e o acesso a medicamentos.

As melhorias nas infra-estruturas e a grande equipe de especialistas do Instituto Alexander Fleming permitiram-lhe ser considerado um centro de
excelência para o tratamento do câncer do pulmão na Argentina. Foram capazes de melhorar a sobrevivência dos doentes com câncer através
de terapias de precisão, imunoterapia e investigação clínica.

A terapia de precisão levou a uma diminuição da mortalidade em doentes com câncer do pulmão nos Estados Unidos durante a última década.
Este tipo de terapia consiste em localizar a alteração molecular do tumor e fornecer a terapia precisa para essa mutação.
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Na atualidade, a metade dos pacientes podem ser detectados
com uma mutação que acabará por ser tratada com uma
terapia orientada. Isto aumentou o número de drogas
utilizadas contra as novas alterações moleculares. Estes
medicamentos aprovados pela FDA ainda não estão
disponíveis na região.

A biopsia é normalmente utilizada para detectar alterações moleculares e diagnosticar o tumor. No entanto, os avanços da
medicina permitiram que a biopsia líquida começasse a ser utilizada para detectar mutações em tumores cancerosos através da
análise do sangue do paciente.

As alterações moleculares são importantes para
analisar a fim de aplicar tratamentos que tenham um
impacto significativo nos pacientes.

A tecnologia tem aumentado a esperança de vida dos doentes com cancro do pulmão. Terapias específicas, imunoterapia e ensaios
clínicos são alternativas funcionais para o tratamento de doentes com câncer. Por conseguinte, é importante ter Centros de Excelência
que permitam a continuação da investigação e tratamento.
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COSTA RICA |
Que apoio prestam as equipes multidisciplinares
aos oncologistas?
Dra. Alicia Van Der Laat – Médico Oncologista, Hospital México, Costa Rica

•

Quando confrontado com um doente com câncer de pulmão, o
cenário torna-se complexo. É um desafio que deve ser enfrentado
em conjunto e não sozinho, porque é definitivamente o paciente que
fica a perder.

•

Aos pacientes deve ser oferecida a melhor maneira de tratar a sua
doença, seja por meio de tratamentos direccionados ou de
imunoterapia.

O câncer de pulmão é um tumor altamente letal, sendo responsável por cerca de 20% das mortes por câncer em todo o mundo. Mostra também uma
elevada taxa de mortalidade nos países da América Latina, o que nos deve alertar.

Para os oncologistas, é muito importante
detectar a fase clínica em que se encontra o
paciente. É importante falar com o paciente e
explicar-lhe de antemão, pois esta é a base para
diagnosticar a probabilidade de cura e mesmo a
probabilidade de sobrevivência.

A maioria dos pacientes são diagnosticados com câncer de pulmão quando têm doença metastática distante ou doença regional,
onde a probabilidade de cura é muito baixa. Infelizmente, esta é uma doença que, na maioria dos casos, não é diagnosticada numa
fase precoce.
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Embora fumar seja um factor de risco importante para o câncer de
pulmão, há um elevado número de pacientes que não têm um historial
de tabagismo. Outros factores de risco tais como ocupação, associação
genética, doença pulmonar e outros tornam esta doença complexa.

Nas instalações de saúde pública é difícil, na maioria das vezes, ter pessoal formado e disponível para realizar diferentes estudos para encontrar
variações moleculares em tumores cancerosos. É por isso que é necessário ter radiologistas, médicos de medicina paliativa, oncologistas,
enfermeiros e outro pessoal de saúde em cada instalação.

É necessário ter em conta a fase em que os doentes com câncer
chegam aos centros de saúde, a fim de proporcionar um tratamento
adequado. Embora a maioria dos pacientes seja diagnosticada numa
fase avançada, é necessária perícia multidisciplinar para fornecer um
tratamento eficaz e especializado.

O diagnóstico atempado é essencial e requer cuidados multidisciplinares dos doentes
com cancro do pulmão. Ter dados epidemiológicos de cada um dos países da América
Latina é crucial para o trabalho estratégico entre os especialistas em saúde.
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COLOMBIA |
Resultados em centros multidisciplinares de câncer
Dr. Andrés Cardona Zorrilla– Director de Investigação e Educação no Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer "Luis Carlos
Sarmiento Angulo" na Argentina.

•

Se os médicos adiarem a aplicação dos tratamentos necessários, devido à falta de
acesso ou outras variáveis, isto tem um impacto nos doentes com câncer.

•

Um dos grandes problemas que temos na América Latina é a escassez de
especialistas. Na Colômbia existem cerca de 200 oncologistas para um país de 50
milhões de habitantes, o que gera um défice de especialistas.

Normalmente, os pacientes que conseguem ser tratados em centros de cancro abrangentes (América Latina) ou Centros de Cancro A brangentes
(EUA) têm mais probabilidades de serem tratados.
Os pacientes que são tratados regularmente, mesmo ajustando para diferentes variáveis, tanto socioeconómicas como adicionalmente as variáveis
que estão associadas à doença (variáveis biológicas intrínsecas à patologia), conseguem melhores resultados quando tratados em centros de débito
elevado, por oposição aos pacientes que são tratados em serviços de saúde convencionais. Por outras palavras, o que acontece em muitos dos
nossos países não é correcto, uma vez que os serviços não são atomizados.

A patologia mais estudada no mundo é o câncer, com cerca de 62% da produção científica mundial centrada nesta doença. É por
isso que os avanços têm sido tão dramáticos em curtos períodos de tempo.
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•

Tratamento imunoterapêutico de pacientes com doença metastática.

As supra-especialidades devem ser promovidas nos vários centros especializados de tratamento do câncer, já que os oncologistas precisam de se
especializar num tipo de câncer. Desta forma, podem ser formadas equipas multidisciplinares para dar segundas opiniões e melhorar os
tratamentos centrados nas variações moleculares dos tumores cancerosos.

Um dos grandes problemas na nossa região é que os pacientes e
as suas famílias não estão bem capacitados. Nos países europeus
e nos Estados Unidos, os doentes têm uma voz crítica e pedem
apoio, procuram uma segunda opinião e procuram protocolos de
investigação onde possam participar.

É importante confiar nos centros de investigação, pois dá aos pacientes a possibilidade de gerar uma discussão aberta e multidisciplinar
sobre o tipo de cancro que têm. Os pacientes devem ser encorajados a capacitar-se e a procurar alternativas de tratamento que os
possam beneficiar no futuro.
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