
O cancro do pulmão é o cancro mais comum em todo o Mundo. Morrem 
aproximadamente, todos os anos, tantas pessoas, como resultado da 
doença, como dos cancros da Mama, Colo-Rectal e da Próstata juntos.1 

CPNPC
Cerca de dois terços dos doentes 
com CPNPC são diagnosticados 
num estadio avançado, quando os 
tumores já se espalharam para 
outros locais do corpo.8

CPPC
Os índices de sobrevivência 
medianos são maiores quando o 
CPPC é diagnosticado num estadio 
inicial.8

Fatores de risco conhecidos para o CPNPC e o CPPC são:7

As opções de tratamento incluem: 

Quimioterapia
Usada para tratar estadios avançados de CPNPC, onde a 
maior parte dos casos são diagnosticados.8 Nestes estadios 
o cancro espalhou-se para outras partes do corpo e a 
cirurgia não é já uma opção de sucesso. 

Pode ser também utilizada em estadios precoces, em 
combinação com cirurgia e/ou radioterapia.

O CPPC responde melhor à quimioterapia, mas é possível 
que os tumores ganhem resistência. Esta resposta ao 
tratamento é vista como "característica do cancro do pulmão 
de pequenas células".12

Cirurgia
Pessoas com CPNPC localizado, em estadio inicial, podem 
ser tratadas de forma bem sucedida com cirurgia.11

Radioterapia
A radioterapia utiliza raios-X de alta energia que conseguem 
destruir as células cancerígenas.13 A radioterapia pode ser 
utilizada sozinha ou em combinação com quimoterapia e 
cirurgia. 

Terapêutica direcionada 
Conjunto de terapêuticas que atingem certos mecanismos da 
doença, como anticorpos monoclonais, pequenas moléculas, 
vacinas e terapias genéticas. 

Representa 40 % de todos os 
cancros do pulmão e começa 

nas células secretoras de 
muco2 

O sub-tipo mais agressivo, 
representando 10-15 % dos 

casos; encontra-se em 
qualquer parte do pulmão2 

Representa 25-30 % dos 
casos de cancro do pulmão e 

começa nas células 
achatadas que cobrem as 

vias respiratórias2 

Representa 15 % dos casos de 
cancro do pulmão, iniciando-se 

nos brônquios3 

É o mais agressivo de todos os 
cancros do pulmão3 

Os resultados do tratamento são 
ainda insatisfatórios apesar dos 

avanços no desenvolvimentos de 
novas terapêuticas4
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Cancro do pulmão:
o cancro das muitas caras

O cancro do pulmão é uma doença complexa

8 em cada 10 casos de cancro do pulmão são preveníveis.5 

 Estadiamento e sobrevivência do cancro do pulmão 

Opções de tratamento

Cancro do pulmão
1 761 007 mortes por ano

Cancro da próstata
358 989 mortes por ano

Cancro colo-rectal
880 792 mortes por ano

Cancro da mama
626 679 mortes por ano

É muito raro que alguém 
que nunca tenha fumado 
venha a ter CPPC.6 O 
tabaco não é, contudo, a 
única causa de cancro do 
pulmão.7

Todos os anos,

270 000 casos 
de cancro do pulmão 
não estão relacionados 
com o tabagismo7 

RadiaçãoRisco 
ambiental

Tabaco Doença 
pulmonar prévia

Associado a 
aproximadamente 
80 % de todos os 

diagnósticos. 

Risco aumentado em 
cidades devido à 
poluição do ar 

urbano e exposição a 
amianto e fumos da 

combustão. 

Pessoas tratadas 
com radioterapia 
apresentam um 
moderado risco 

aumentado. 

Pessoas com 
tuberculose 
pulmonar ou 

doença pulmonar 
obstrutiva crónica 

têm risco 
aumentado. 

61%

Doença
localizada

6%

Doença à
distância

Se for diagnosticado no 
estadio avançado...

... a sobrevivência 
dos doentes é de 

6-12
meses

Se o CPPC for diagnosticado no 
estadio limitado (mais localizado)...

... a sobrevivência 
dos doentes é de 16-24

meses
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Imunoterapia 
A imunoterapia usa o sistema imunológico (responsável pela 
defesa do organismo) do próprio doente para combater o 
cancro. Os medicamentos de imunoterapia ajudam o 
sistema imunológico a aumentar a sua eficácia para detetar 
ou atrasar o crescimento das células cancerígenas e 
contribuem para aumentar a sua eficácia na eliminação 
dessas células. 

Os dois principais tipos de cancro do pulmão são o cancro do pulmão de 
não-pequenas células (CPNPC) e o cancro do pulmão de pequenas 
células (CPPC):


