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Cancro do pulmão
novo rastreio abre

bastante real
Para os 4000 novos casos de cancro do pulmão por ano em Portugal abre se uma janela

de esperança com a nova ferramenta de rastreio saída do estudo clínico NELSON

Nãoseráparatodaagente mas
será para umnúmero cres
cente de doentes enquan
to não podemoscurá los to

dos As palavras são domédico especialista
VenceslauHespanhol presidente daSocieda
dePortuguesa dePneumologia e comtrêsdé
cadasdeexperiêncianotratamentodocancro
dopulmão Ereferem seàspotencialidadesda
novaferramentaderastreiodecorrentedoen
saioclínicoeuropeuNELSON cujosresultados
foram apresentados emOutubro
É uma ferramenta que está no horizonte

dos cerca de 4000 novos casos que surgem
por ano em Portugal A esmagadoramaio
ria é diagnosticada numa fase avançada is
to é quando o tumor já se disseminou para
lá do tórax É aí que surgemos sintomas no
meadamente a tosse e adificuldade respira
tória que praticamente não estãopresentes
enquantootumorprogridenotecidopulmo
nar Além disso este tipo de cancro possui
umaparticularidade metastiza semuito pre
cocemente E quando o faz os órgãos prefe
renciais são os ossos e o cérebro

Oriscoquevemdotabaco
A maioria dos casos está associada ao taba
gismo É um risco que se encontra em pra
ticamente80 dosdoentesquesãodiagnos
ticados sustenta oprofessor Não falanuma
relaçãode causalidade mas sim emassocia
ção e adianta porquê Precisamosdemuito
tempo para conseguir explicar algumasdes
tas evidências Para determinar causalidade
tenhode ter uma sequência temporal isto é
tenhode identificar aspessoas comdetermi
nadotipoderiscoantesqueocorraadoença

O que se sabe é que mesmo uma exposi
çãomuitopequena –umcigarro pordia
está isentade aumentar o risco Mas não é
só aquantidade aindamais importante é a
persistência da exposição Pensávamosque
ao fimde um tempo sem fumar deixaria de
existir risco mas não é verdade No entan
to émuitíssimo importante deixarde fumar
porque se reduzde tal forma o risco que se
a doença ocorrer pode ser numa altura em
que já não seja relevante Fundamenta es
ta opinião comum estudo inglês envolven
domais demilhão emeiodemulheres Ve
rificou se que as quefumamumavidainteira
perdem10anos emeiode vida mas sedei
xarem de fumarpelos30anos praticamen
tenãoperdem tempoe mesmoquedeixem
de fumarmais tarde ganham sempre anos
O que segundo o médico especialista é re
plicável paraoshomens

Rastreio valeapena
O facto de os sintomas surgirem numa fase
avançadadadoençalevanta a questãodane
cessidade ou não de rastreio Na Europa
não se faz de uma forma organizada e não

estáprovadoque comosmeiosdisponíveis
seja possívelumrastreio eficaz masVences
lauHespanhol defendeque faz sentido que
haja um exame simples e reprodutível que
identifique adoençanumestádio ainda sem
sintomas eque no final se traduza emredu
ção damortalidade
A esperança chega com o ensaio clíni

co NELSON Foram 15 anos de estudo es
sencialmente na Holanda e na Bélgica que
resultaram no desenvolvimento de uma
avaliação volumétrica da TAC que comba
se num algoritmo permite com bastan
te acuidade identificar se é doença Sem
exames invasivos

Dacirurgiaà imunoterapia
Actualmente o tratamentodepende sobre
tudo dograudeenvolvimentodo tumor mas
também das comorbilidades abrangendo
abordagens que vão da cirurgia à quimiote
rapia e radioterapia e mais recentemente à
imunoterapia Aliás aesperançacomeçacom
este novo player quevemalterar os pressu
postos do aparecimento do cancro comoex
plica o especialista Paratercancro épreci
so queo sistema imunitário não façaoquede

ve fazer isto é destruir as células anormais
O tumorpercebe que se se esconder debai
xo de um tipo de proteínas consegue pas
sar incólume à acção imunitária mas com
a imunoterapia introduzem se outras pro
teínas os anticorposmonoclonais que acti
vam os aceleradores da imunidade permi
tindo que o cancro volte a ser identificado
No mesmo campo coloca os tratamen

tos dirigidos a alvosmoleculares numaper
centagem de casos consegue se identificar
o gene que induz a proliferação das células
que depois se constituem em cancro é de
pois possível tratar bloqueando determina
dos receptores Com a vantagem de em ca
so de recidiva identificar o escape molecu
lar e voltar a tratar
Evolução é também o que vem propor

cionar a nova ferramenta de rastreio de
senvolvida pelo estudo NELSON Permite
identificar as pessoas que não têm doença
sintomática tratandomais precocemente e
assim aumentando a curabilidade Permite
ainda nos casos em que a doença evoluiu
de forma rápida ou não foi detectada em
tempo útil ter conhecimento sobre o mo
do como se desenvolve e intervir transfor
mando a em crónica
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