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“Todos os tumores  
precisam ser analisados!” 
5 ANOS APÓS CÂNCER DE PULMÃO

Como flocos de neve, o diagnóstico de câncer de pulmão é único em cada pessoa. Com os recentes 
avanços da medicina, é possível analisar as características de cada tumor. Dependendo dos resultados, 
existe um tipo de terapia-alvo para cada tipo de tumor. É importante que sua doença seja estudada 
individualmente para dar as diretrizes da melhor forma de tratamento para seu caso. 

O que é a medicina personalizada?
A medicina personalizada ajuda os médicos a entender as características do tumor e como 
ele muda ao longo do tratamento. A partir do estudo das células tumorais, os médicos podem 
personalizar o tratamento para a necessidade de cada paciente e assim ser mais efetivo 
contra o câncer. 

O que mais eu necessito saber?
• Ter o tumor estudado!

 – A análise pode envolver determinados procedimentos nas amostras coletadas, o 
estudo é realizado por um médico patologista que fará o diagnóstico do tipo de doença 
que o paciente tem baseado na estrutura celular da amostra coletada

 – Após o resultado, veja se existe um tratamento específico para o tipo de doença que 
você tem ou se tem um estudo clínico aberto para o seu caso

• Se alguns marcadores genéticos para os quais existem terapias alvo incluem: EGFR, ALK, ROS1 e BRAF. No entanto, 
novos marcadores genéticos estão continuamente sendo descobertos

• É importante entender que, mesmo que você não tenha um marcador genético, existem avanços tanto na quimioterapia 
quanto na radioterapia

O que mais eu devo fazer? 
A medicina de precisão é uma nova abordagem para o tratamento do câncer e evolui muito 
rapidamente. Converse com seu médico se as terapias personalizadas para o câncer de 
pulmão podem fazer parte do seu esquema de tratamento.




