ENTENDENDO O ADENOCARCINOMA O TIPO MAIS COMUM DE CÂNCER PULMONAR DE NÃO PEQUENAS CÉLULAS
O câncer de pulmão não é apenas uma doença

O que é adenocarcinoma?

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

O adenocarcinoma começa nas células que
revestem as vias aéreas e produzem
substâncias como o muco; geralmente é
encontrado nas áreas externas do pulmão3
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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
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Quimioterapia de
primeira linha
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Aproximadamente
dos pacientes com
câncer pulmonar sobrevivem por pelo menos
cinco anos após o disgnóstico4
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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
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Existe uma significativa
necessidade não atendida
para novas opções de
tratamento efetivo de
segunda linha7
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