“Pesquisa é a chave para
manter a esperança.”
4 ANOS APÓS CÂNCER DE PULMÃO

Pesquisa clínica, estudo clínico ou protocolo clínico para câncer, são estudos que comparam o
tratamento mais eficaz conhecido para um tipo específico de câncer, com uma nova abordagem. Essa
nova abordagem pode ser um medicamento novo, uma combinação de medicamentos ou uma maneira
diferente de realizar tratamentos já aprovados.

Quais os possíveis benefícios de participar de um estudo clínico?
• Estudos clínicos fornecem às pessoas o melhor padrão disponível de atendimento,
junto ao acesso à novas terapias – muitas vezes, a “próxima geração” de tratamento
• Estudos clínicos fornecem a chance de se beneficiar de uma nova terapia ou abordagem
• Estudos clínicos fornecem uma maneira de ser pioneiro em pesquisa para o avanço do
tratamento de câncer

Conhecendo os fatos
• Todos os estudos clínicos são desenhados de formas diferentes. É importante entender
o que está envolvido na pesquisa da qual você irá participar. Discuta o estudo e o
tratamento que irá realizar com sua equipe médica
• Você pode participar da pesquisa durante todo o tempo de duração do estudo ou pode
decidir não participar mais a qualquer momento e por qualquer motivo, sem quaisquer
represálias da equipe da pesquisa
• Você pode e deve continuar suas consultas com seu médico habitual

O que devo fazer depois?
• Converse com seu médico toda vez que considerar um tratamento para ver se você
pode participar de um estudo clínico
• Como todos os estudos clínicos são diferentes, pode ser muito útil ouvir outras pessoas
que participam do estudo. Muitas pessoas compartilham suas histórias em grupos de
apoio ou nas mídias sociais

Para saber mais sobre pesquisa clínica na sua região e como elas têm
ajudado outros pacientes com câncer de pulmão, acesse LCAM.org.
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#HOPELIVES
Quanto Mais Pesquisa. Mais Sobreviventes.

