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14%
Câncer Pulmonar de Células Pequenas

Tratamento de 
segunda linha

Tratando o adenocarcinoma
A terapia direcionada está 
disponível para um 
pequeno número de 
pacientes que possuem 
mutações questionáveis, 
mas a maioria não tem 
uma mutação que possa 
se tornar efetivamente 
um alvo5

let’s work

ENTENDENDO O ADENOCARCINOMA -
O TIPO MAIS COMUM DE CÂNCER PULMONAR DE NÃO PEQUENAS CÉLULAS

Adenocarcinoma Carcinoma de 
células grandes

Carcinoma de células 
escamosas

A maioria dos pacientes com 
adenocarcinoma avançado irá 
receber quimioterapia de 
primeira linha6

A experiência clínica 
mostra que a maioria dos 
pacientes terá progressão 
da doença7

Existe uma signi�cativa 
necessidade não atendida 
para novas opções de 
tratamento efetivo de 
segunda linha7

Quimioterapia de 
primeira linha

Progressão da 
doença

Adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer pulmonar de não pequenas células:1,2

Câncer Pulmonar 
de Não Pequenas 
Células

85%
ADENOCARCINOMA (40-50%) 

Carcinoma de células escamosas (25-40%) 

Carcinoma de células grandes (3-5%) 

Não especi�cado (<5%) 

O câncer de pulmão não é apenas uma doença 

Mutação não 
questionável 

(ou mutações 
identi�cadas sem 

terapia direcionada 
aprovada)

71%

Rearranjos ALK
6%

Pacientes têm um prognóstico ruim Aproximadamente 10-15% dos pacientes com 
câncer pulmonar sobrevivem por pelo menos 
cinco anos após o disgnóstico42/3 dos cânceres de 

pulmão são diagnosticados 

em um estágio já avançado 

mutação EGFR
23%

?

?

?

O adenocarcinoma começa nas células que 

revestem as vias aéreas e produzem 

substâncias como o muco; geralmente é 

encontrado nas áreas externas do pulmão3

O que é adenocarcinoma?

Mundialmente, ocorrem 735,000 novos casos de adenocarcinoma por ano2
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Exemplo da localização de tumores


