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Câncer de pulmão
É um dos mais comuns de todos os tumores malignos,
apresentando aumento de 2% ao ano na incidência
mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, está
associado ao tabagismo.1
O câncer de pulmão é dividido em dois grupos:2,3
•

•

Câncer de células não-pequenas:
são os mais comuns, ocorrendo em cerca de 75%
a 90% dos casos, e constituídos por três subtipos
principais: carcinomas de células escamosas,
adenocarcinomas e carcinomas de células grandes.
Câncer de células pequenas:
são mais raros e têm comportamento
mais agressivo.

CÂNCER DE CÉLULAS NÃOPEQUENAS (CPCNP) - SUBTIPOS
Adenocarcinoma
Incidência 30% a 50% dos casos2
Subtipo que acomete tanto fumantes, ex-fumantes e
não-fumantes, e também é o mais comum entre todos
estes grupos. Ele compromete as células do pulmão
responsáveis pela produção de o muco e outras
substâncias. Geralmente, progride mais lentamente
do que outros tipos de câncer de pulmão e
tem chances de ser diagnosticado antes mesmo
de se disseminar.
Carcinoma de células escamosas
Incidência 20% a 35% dos casos2
Tem início nas células que revestem as vias aéreas
internas dos pulmões (alvéolos), muitas vezes
encontrado na região central dos pulmões.
Carcinoma de grandes células
Incidência 4,5% a 15% dos casos2
Subtipo que pode ser encontrado em qualquer lugar no
pulmão, o carcinoma de grandes células pode crescer
e se espalhar rapidamente. É responsável por 10%
a 15% dos cânceres do pulmão.
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• Tosse e sangramento
pelas vias respiratórias;
• Ritmo habitual da tosse alterado e crises
em horários incomuns nos fumantes
• Pneumonia de repetição
Dependendo da localização do tumor,
outros sintomas podem surgir:
Tumores de localização central3
• Tosse;
• Sibilos (ruídos respiratórios);
• Ronco;
• Dor no tórax;
• Escarro com sangue;
• Dispneia (falta de ar);
• Pneumonia.
Tumores de localização periférica3
Geralmente assintomáticos, quando
invadem a pleura ou a parede torácica,
causam:
• Dor;
• Tosse;
• Dispneia forte.

O QUE É METÁSTASE

Metástase é o nome dado ao processo
pelo qual as células do tumor inicial se
espalham para outras partes do corpo.
Primeiro, o tumor metastático invade
os tecidos vizinhos e pode chegar
ao interior de um vaso sanguíneo ou
linfático. A partir daí, é possível chegar
até mesmo a órgãos distantes de onde
o tumor se iniciou.1

INCIDÊNCIA

A incidência do câncer de pulmão
aumenta consideravelmente a partir dos
50 anos, sendo que a grande maioria é
diagnostica entre os 60, 70 e 80 anos de
idade. Estudos têm relatado que apenas
de 1 a 6 % dos pacientes com câncer de
pulmão têm menos de 40 anos.4
No sexo masculino, sem levar em
consideração o câncer de pele não
melanoma, o câncer de pulmão é
o segundo mais incidente no Brasil.

CAUSAS DE CÂNCER

O risco de se contrair câncer
depende das condições sociais,
ambientais, políticas e econômicas e
também das características biológicas
de cada pessoa.1
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SINTOMAS MAIS COMUNS
DO CÂNCER DE PULMÃO

As causas externas e internas podem
interagir de várias formas, aumentando
a chances de transformações malignas
nas células normais. Assim, o surgimento
do câncer depende da intensidade e da
duração da exposição das células aos
agentes causadores de câncer.1
Fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes
mais risco de desenvolver câncer de
pulmão, quando comparados a pessoas
que nunca fumaram. E esse risco é
diretamente proporcional ao número
de cigarros fumados por dia e ao
número de anos que a pessoa vem
fumando ou que fumou.1

Tumor localizado no ápice pulmonar3
(Tumor de Pancoast)
Geralmente compromete o oitavo nervo
cervical e os primeiros nervos torácicos,
levando à síndrome de Pancoast.
• Dor no ombro que
se irradia para o braço;
• Ritmo habitual da tosse alterado
nos fumantes, incluindo crises
em horários incomuns;
• Pneumonia de repetição.
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DIAGNÓSTICO

AGENTES CANCERÍGENOS

Uma vez obtida a confirmação da doença, é feito o
estadiamento, que avalia o estágio de evolução do
câncer de pulmão. O estadiamento é feito através de
exames radiológicos, incluindo Tomografia e, as vezes,
PET-CT.3

Ao contrário dos fatores de risco, os fatores de proteção
dão ao organismo a capacidade de se proteger contra
determinadas doenças. Um bom exemplo de fator
de proteção é a alimentação balanceada, incluindo
o consumo de frutas, legumes e verduras.1

O desenvolvimento de tumores no pulmão não se
dá apenas pela presença dos agentes cancerígenos,
apesar de haver casos em que isso aconteça. Dentre os
responsáveis pelo câncer de pulmão entre fumantes,
por exemplo, está a exposição prolongada à substância
química benzina. 90% desses casos é consequência
do tabagismo crônico.1

HEREDITARIEDADE

Estudos mostram que irmãos, irmãs e filhos de pessoas
que tiveram câncer de pulmão apresentam risco
levemente aumentado para o desenvolvimento da
doença. Porém, não foi estabelecido quanto desse
maior risco é decorrente de fatores hereditários
e quanto é devido do hábito de fumar.1

Sobre o câncer de pulmão

Sobre o câncer de pulmão

FATORES DE PROTEÇÃO

O diagnóstico do câncer de pulmão é feito através
de raio-X do tórax, complementado por tomografia
computadorizada. A broncoscopia (endoscopia
respiratória) também deve ser realizada para avaliar
a árvore traqueobrônquica e, eventualmente,
permitir a biópsia.3

A confirmação do diagnóstico, bem como a
determinação da extensão da doença constituem
um conjunto de informações muito importantes para:
• Obtenção de informações sobre o comportamento
biológico do tumor;
• Seleção da terapêutica a ser adotada;
• Previsão de complicações;
• Obtenção de informações para estimar
o prognóstico do caso;
• Avaliação dos resultados do tratamento.
Nos últimos anos, o diagnóstico com base molecular
tem sido cada vez mais realizado. Isso porque os
adenocarcinomas têm apresentado mutações
envolvendo genes da família EGFR e KRAS, bem como
fusões gênicas envolvendo o gene ALK. Os carcinomas
de células escamosas, geralmente, possuem alterações
moleculares envolvendo SOX2, TP63, FGFR1 e DDR2.
E a maioria dos carcinomas de células pequenas
expressa marcadores neuroendócrinos, além de
possuir mutações em TP53 e RB1.
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TIPOS DE TRATAMENTO3

O tratamento a ser adotado para o câncer de pulmão
depende do estágio da doença. Dentre as opções
disponíveis estão:
• Cirurgia;
• Radioterapia;
• Quimioterapia;
• Terapia alvo.

TERAPIA ALVO

Terapia alvo é um novo tipo de tratamento
para o câncer, que busca identificar e atacar
especificamente as células cancerígenas, provocando
pouco dano às células normais e, consequentemente,
menos efeitos colaterais.

CONVIVENDO COM CPNPC

Quando a terapia antitumoral deixa de ser
o objetivo do tratamento, o controle dos sintomas
se torna indispensável aos cuidados com o paciente.
A reavaliação frequente de seu estado de saúde
faz com que as intercorrências da doença sejam
controladas, proporcionando alívio e conforto ao seu
viver. Ou seja, o enfoque terapêutico deve ser voltado
à para a qualidade de vida do paciente.5
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CUIDADOS PALIATIVOS5

Os cuidados paliativos devem fazer parte da rotina de
pacientes e familiares, pois têm como objetivo o alívio
da dor e de outros sintomas incapacitantes. Devem
ser prestados por equipe multidisciplinar, incluindo
médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos
e outros profissionais de saúde.

ESTIMATIVAS DE NOVOS
CASOS NO BRASIL

28.220, sendo 17.330 homens e 10.890 mulheres, o
que corresponde a um risco estimado de 17,49 casos
novos a cada 100 mil homens e 10,54 a cada 100 mil
mulheres.6
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