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75-90% dos casos



Por quê isto acontece?

1.Diagnóstico tardio

• Sintomas não valorizados pelo paciente e 
pelo profissional de saúde

2.Dificuldade de rápido acesso a centros de 
tratamento

3.Biologia tumoral



Instituto Lado a Lado pela Vida

Jornada do Paciente (Privado) – 2 meses e meio



Instituto Lado a Lado pela Vida

Jornada do Paciente (Público) – 12 meses



Sobrevida global mediana em

pacientes com câncer de pulmão

avançado que recebem quimioterapia

8-12 meses



É possível melhorar isto?



1.Educação para a Saúde

2.Detecção Precoce

3.Acesso aos centros de 

tratamento

4.Acesso às melhores terapias

disponíveis



Sobrevida de pacientes com câncer de pulmão avançado
de acordo com mutações alvo e uso de terapias alvo

Kris MG, et al. JAMA. 2014;311(19):1998-2006. doi:10.1001/jama.2014.3741

EGFR

OS 3.97

Altered Gene N Median Survival (95% CI)

ALK fusion 74 4.25 y (2.92-NA)

EGFR (sensitizing mutation) 158 3.78 y (3.21-4.64)

EGFR (other mutation) 33 2.70 y (1.42-NA)

KRAS mutation 232 2.41 y (1.87-3.21)

Two Drivers (double mutations) 26 2.03 y (1.38-284)

EGFR (o)

OS 2.70

ALK

OS 4.25 (2.92-NA)

Acesso às melhores terapias disponíveis



• Brasil, 2014:  Menos de 50% dos casos de câncer de 

pulmão eram testados para mutação do EGFR

Possíveis motivos:

1)Barreiras logísticas e de reembolso

2)Acesso à terapia-alvo (“pra que testar se não tem o 

remédio?”)

3)Desconhecimento do médico e do paciente (o valor da 

educação médica continuada e patient advocacy)

4) Infraestrutura limitada para realização de testes 

moleculares



Abstract 2295

Impact of regulatory delay in approving 
oncology drugs in a developing country: 
Mortality associated with lack of access 
to crizotinib in Brazil

P.M. Barrios1, M. Debiasi2, G. Lopes3, C. Barrios4

1,4 PUCRS School of Medicine, Porto Alegre, 2Instituto 
do Cancer Mãe de Deus Hospital, Porto 
Alegre, 3HCor Cancer Center, São Paulo, Brazil

Barrios, PM, et al. WCLC. Denver 2016.



• Mutação-alvo: Translocação do ALK ocorre em 2-

3% dos casos

• Os autores estimaram o número de pacientes com 

câncer de pulmão ALK+ no Brasil, que deveriam ter

recebido a droga-alvo Crizotinibe desde 2011 (ano

de aprovação pelo FDA) até 2014 (ano de 

Negativa de Aprovação pela ANVISA)

Barrios, PM, et al. WCLC. Denver 2016. Abstract 2295



• Número estimado de 
pacientes que se 
beneficiariam de crizotinibe: 
1440

• Numero estimado de 
pacientes vivos com 
quimioterapia: 668

• Número de pacientes que 
morreram sem se 
beneficiar de crizotinibe : 
772

Barrios, PM, et al. WCLC. Denver 2016. Abstract 2295

O tempo de vida global mediano de um paciente com câncer de pulmão avançado

ALK mutado que tem acesso ao crizotinibe é de 

> 45 meses
Mok T el at. Abst LBA50  ESMO 2017



2016- 2017 –

Imunoterapia pulmão

2 medicamentos

2016- crizotinibe

Atualmente existem

mais 2 medicamentos

para ALK aprovados

nos EUA desde 2014 , 

além de terapias-alvo

para ROS1, BRAF, MET

Aprovações na Saúde

Suplementar



Sobrevida em 5 anos p/ EGFR mutados ~ 

15%
Lin J JTO 2016

Sobrevida em 5 anos com imunoterapia

(Nivolumabe) 16%

Brahmer J AACR 2017

Sobrevida em 5 anos p/ paciente com câncer de 

pulmão avançado que recebe quimioterapia

padrão= 4%

Resultados 4 vezes superiores

aos alcançados com quimioterapia

e com melhor QUALIDADE DE VIDA





O Ministério da Saúde publicou portaria Nº 559 que institui Plano Ação de 

Pesquisa Clínica. O Plano é uma iniciativa inédita do Decit/SCTIE/MS que 

pretende aumentar a capacidade do país em desenvolver e atrair

pesquisas clínicas e assim tornar o cenário nacional mais atrativo e 

competitivo internacionalmente. 



O que mudou nos últimos 3 anos?

1. Educação para a Saúde: Sociedade Civil, ONGs, Sociedades

Médicas

2. Detecção Precoce: não há programa nacional para câncer de 

pulmão

3. Acelerar acesso ao centros de tratamento: Está na lei, mas…..

4. Acesso às melhores terapias disponíveis:  

- tempo para aprovação ainda é uma barreira



Diagnóstico
Testes Moleculares
(EGFR/ALK/PD-L1)

Seleção da 
Terapia

Sociedade Civil, ONGs, Sociedades Médicas, 

iniciativa privada, Governo:

Força conjunta para que: 

- as leis sejam cumpridas

- redução de burocracia para as aprovações de 

novos tratamentos e tecnologias, estudos clínicos

- Programas de uso compassivo, Estudos Clínicos



”If you want to go fast, go alone.

If you want to go far, go 

together”
Provérbio

Africano


