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RESUMO 
A organização mundial de saúde divide o câncer de pulmão em dois subtipos 
histológicos principais: câncer de pulmão de pequenas células (CPPC) e câncer de 
pulmão de não pequenas células (CPNPC), este tipo de tumor se desenvolve com 
grande frenquência e apresenta um dos maiores índices de mortalidade no Brasil e 
no mundo, entre os principais fatores que levam a formação deste tipo de tumor está 
o tabagismo, porém tem se observado nos últimos anos o crescimento deste tipo de 
câncer em pessoas que não são fumantes. O diagnóstico é realizado através de 
exames por imagem, com confirmação por exame citológico ou histopatológico e 
avaliação da disseminação do tumor (estadiamento).  Os principais tratamentos 
realizados em pacientes com diagnóstico de CPNPC são: intervenção cirúrgica, 
radioterapia, quimioterapia e, recentemente, tratamento direto nos alvos 
moleculares. A definição do melhor tipo de tratamento ocorrerá de acordo com 
estadiamento e condições gerais do paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: cancro do pulmão, carcinoma broncogênico, neoplasias 
pulmonares.  
 

NON-SMALL CELL LUNG CANCER 
 

ABSTRACT 
The world health organization (WHO) classifies the lung cancer into two major 
histological subtypes: small cell lung cancer (SCLC) and non-small cell lung cancer 
(NSCLC). This type of tumor is recognized  for  his fast development and for 
presenting one of the higher mortality rates in Brazil and in the world. Major known 
factors that causes the formation of this type of tumor is smoking, however, in recent 
years has been observed  the growth of this type of cancer in non smokers people. 
For this cancer, the diagnosis are done by imaging tests and confirmed by cytological 
or histopathological examination and the evaluation of tumor spread 
(staging).Common treatments used in patients diagnosed with NSCLC are surgical 
intervention, radiotherapy, chemotherapy, and recently the  direct treatment in 
molecular targets. The best treatmente definition will occur according to staging and 
general conditions of the patient. 
KEYWORDS: bronchogenic carcinoma, lung cancer, lung neoplasm 
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INTRODUÇÃO 
A expressão câncer de pulmão (CP) é utilizada para designar neoplasias 

malignas que se originam nas vias aéreas ou no parênquima pulmonar (ROSKOSKI, 
2017). É um dos tumores que se desenvolve com maior frequência e mortalidade em 
todo o mundo (ARAÚJO et al., 2014; SIEGE et al.,  2016; GAUTSCHI et al., 2016; 
FERREIRA et al. 2016; HU et al., 2017; JUERGENS et al., 2017) e está entre as 
neoplasias com menor taxa de cura, devido à dificuldade para o estabelecimento do 
diagnóstico precoce e à resistência à terapêutica (INCA, 2016a). Dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que aproximadamente 1,7 milhão 
de casos são diagnosticados anualmente (INCA, 2016a). No Brasil, a estimativa 
para o ano de 2016 é o surgimento de cerca de 17.330 novos casos de câncer de 
pulmão em homens e 10.890 entre as mulheres (INCA, 2016b), o que representa um 
risco estimado de 17,49 casos novos a cada 100 mil homens e 10,54 entre 100 mil 
mulheres (INCA, 2016b). 

Esta neoplasia tem origem a partir de uma célula epitelial com DNA alterado 
pela ação de um carcinógeno (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, radônio, 
asbesto, sílica cristalina, amianto, alguns metais, e poluição do ar relacionada 
principalmente à exaustão de motor a diesel entre outros) nas vias áreas 
traqueobrônquicas (INCA, 2016a). O principal carcinógeno que atua para formação 
do câncer de pulmão primário é a fumaça de cigarro. O tabagismo é responsável por 
cerca de seis milhões de óbitos anualmente no mundo e 147 mil no Brasil (INCA, 
2016a; OMS, 2015). Ainda que o uso do tabaco seja o causador de cerca 20% das 
mortes por todos os tipos de câncer no mundo e aproximadamente 70% por câncer 
de pulmão, observa-se o crescimento de neoplasias pulmonares entre pessoas que 
nunca fumaram, representando cerca de 3% a 5% entre todos os casos (BARROS 
SOUZA et al., 2014). 

A fumaça do cigarro contém mais de 6.100 substâncias químicas, e destas 
mais de 60 são carcinogênicas (RODGMAN & PERFETTI, 2013; VIEIRA & SOUZA, 
2015). Entre os maiores responsáveis pela formação de tumores estão os 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e as nitrosaminas (LUO et al., 2015; LI et al., 
2015; BERNARDO et al., 2016). As nitrosaminas ativam as cascatas de sinalização, 
como a Akt (v-aktmurinethymoma viral oncogene homolog) e as MAPKs (mitogen-
activated protein kinases), que atuam na indução da proliferação de células 
(AKOPYAN & BONAVIDA, 2006); assim os hidrocarbonetos fazem ligação covalente 
com o DNA para formar adutos, causando mutações, aumentando assim o risco de 
formação de neoplasias malignas, principalmente no pulmão (TANG et al, 2001).  

A nicotina é o principal alcalóide do tabaco. Sozinha, ela não é cancerígena, 
porém pode induzir a proliferação das células, a angiogênese, e atuar na supressão 
da apoptose (TSURUTANI et al., 2005) que são processos associados a formação 
de tumores. A atuação deste alcalóide acontece por meio dos receptores nicotínicos 
de acetilcolina, da família de canais de íons dependentes de ligantes, incluindo 
receptores de serotonina e de ácido g-aminobutírico. Nas células epiteliais dos 
brônquios, a ativação dos receptores, por meio da nicotina, estimula a cascata Akt e 
outros alvos como os fatores de transcrição NFKB (nuclear factor kappa B), o que 
contribui para a sobrevivência e proliferação das células (CATASSI et al., 2008). 

Hábitos tabagistas induzem, de forma direta ou indireta, a resposta 
inflamatória, aumentando o número de espécies reativas do oxigênio (EROS) no 
pulmão (ECHAVE-SUSTAETA et al, 2014; NOVOTNA et al, 2014; WU et al, 2014; 
KRISHNAN et al, 2015). EROS provocam estresse oxidativo, que causam danos ao 
DNA provocando mutação e, quando há a inibição dos genes reparadores de DNA, 
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ocorre o aumento da expressão de DNA metiltransferases (LAWRENCE et al., 2013; 

SANTARPIA et al., 2017).  
São vários os fatores que estão associados à oncogênese pulmonar. Dentre 

eles, um importante associado ao tabagismo é a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC), inflamação que ocorre nas vias respiratórias inferiores, e aumenta 
o risco de CP em até 4,5 entre fumantes que possuem e é encontrado em 50-90% 
dos pacientes com CP (ZAMBONI, 2013; LEITE et al., 2016). Outros fatores que não 
estão associados ao tabaco como infecções pulmonares repetidas, histórico de 
tuberculose, deficiência ou excesso de vitamina A, hepatite B e HPV, podem 
contribuir para o desenvolvimento desse tipo de neoplasia (INCA, 2016a; OMS, 
2015).  

Existem indícios que a herança genética, associada ao tabagismo, possa ser 
responsável por mais de 50% dos casos de CP diagnosticado em pessoas com mais 
de 60 anos de idade. Ainda, os genes de baixa penetrância relacionados ao 
metabolismo dos carcinógenos do cigarro, no reparo do DNA e no controle do ciclo 
celular, podem ter influência na susceptibilidade de cada indivíduo às neoplasias 
pulmonares (MAO et al., 2016). 

A classificação do CP pela OMS é feita de acordo com as características 
histológicas, sendo dividida em duas grandes categorias: carcinoma de pulmão de 
pequenas células (CPPC), que acomete aproximadamente 18% dos pacientes; e 
carcinoma de pulmão de não-pequenas células (CPNPC) que ocorre em cerca de 
80% dos doentes de CP (BUGANO et al., 2016; CASCONE et al., 2016; GOSS & 
SPAANS, 2016; SOUZA et al., 2016). O CPNPC pode ser dividido em três subtipos 
histológicos principais: adenocarcinoma; carcinoma de células escamosas; 
carcinoma de células grandes (HUANG et al., 2014). As duas categorias de CP 
podem se desenvolver e espalhar de formas distintas e, por isto, são tratados de 
formas diferentes (HUANG et al., 2014). 

Diante do exposto, esta revisão de literatura tem o objetivo de caracterizar o 
câncer de pulmão de não pequenas células em humanos, mostrando seus aspectos 
gerais epidemiológicos, forma de diagnóstico e tratamento. 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CPNPC 

As células de CPPC caracterizam-se por apresentar células com citoplasma 
escasso, núcleos ausentes ou pequenos e hipercromáticos com cromatina de 
padrão fino e nucléolos indistintos com bainhas de células difusas; o CPPC 
raramente acomete não fumantes (ROSKOSKI, 2017). Já as células de CPNPC 
apresentam citoplasma abundante, núcleos pleomórficos com padrão de cromatina 
grosso, nucléolos proeminentes e arquitetura glandular ou escamosa pavimentosa 
(IARC, 2015; ROSKOSKI, 2017O CPNPC agrupa tumores que possuem 
similaridades prognósticas e comportamentais, os subtipos histológicos mais 
freqüentes são o carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes, e 
o adenocarcinoma (RILEY et al. 2013).  

As células escamosas não fazem parte do epitélio normal do pulmão. As 
células normais do pulmão se transformam em escamosas como tentativa de se 
adequar às agressões sofridas pela presença constante do agente agressor. Dessa 
forma, as células sensíveis ao passar por estresse mudam o tipo celular para 
suportar o ambiente hostil (KUMAR et al., 2010). Esse processo de transformação é 
conhecido como metaplasia. A metaplasia é uma mudança reversível onde um tipo 
celular diferenciado, epitelial ou mesenquimal, é suprido por outro, de mesma origem 
embriológica. Nas células epiteliais, a metaplasia mais freqüente é a transição da 
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colunar para escamosa, como resposta, por exemplo, a irritação respiratória crônica. 
Em pessoas que possuem o hábito de fumar, as células epiteliais normais, colunares 
e ciliadas da traquéia e dos brônquios, são frequentemente substituídas por células 
escamosas estratificadas ((KUMAR et al., 2010). 

O carcinoma de células escamosas surge no pulmão de forma geral no 
brônquio central, tem crescimento endobrônquico e envolve também os lobos dos 
pulmões. Caracteriza-se histologicamente pela presença de pérolas de queratina, 
sendo facilmente identificável, com exceção de tumores menores e sem 
queratinização (RODENHUIS et al., 1987). Os sinais clínicos aparecem precocemente 
como tosses e hemoptise, por apresentar estes sintomas, o carcinoma de células 
escamosas possui grandes chances de ser diagnosticado nas fases iniciais, porém 
pode ocorrer o desenvolvimento de cavitações e disseminação para linfonodos 
regionais (CAPELOZZI, 2001).  Este tipo de tumor tem forte associação com o 
tabagismo crônico e é predominante em homens (RODENHUIS et al., 1988). 

 As células de adenocarcinoma de pulmão formam estruturas glandulares e 
possuem quatro subtipos histológicos: acinar, papilar, broncoalveolar e mucinoso. O 
tumor origina-se nos bronquíolos e avança de alvéolo a alvéolo, cobrindo os 
espaços alveolares; por isso, geralmente estão localizados na região periférica do 
pulmão e penetram em vasos linfáticos, por onde podem chegar à pleura e 
linfonodos hilares e formar metástases (ZAMBONI, 2002). Neste tipo de neoplasia, 
as metástases à distância aparecem frequentemente e os sintomas no local do 
tumor são inexistentes ou aparecem na fase tardia (ZAMBONI, 2002).  
 O adenocarcinoma é o CP menos associado ao tabagismo. Ocorre em ambos 
os gêneros, é o mais comum entre mulheres e sua incidência vem aumentando nos 
últimos anos (BENNETT et al., 2008, SERENO et al., 2013; BALDOTTO et al., 
2016). O subtipo broncoalveolar, por sua vez, é o que ocorre com maior frequência 
em não tabagistas. Os pacientes com carcinoma broncoalveolar possuem melhor 
prognóstico na fase inicial da doença, porém em estágio avançado o prognóstico é 
semelhante aos demais subtipos de adenocarcinoma de pulmão. As mutações neste 
subtipo histológico estão associadas à ação inibidora de tirosina quinases sobre o 
receptor para fator de crescimento epidérmico (EGFR) das células transformadas 
(BENNETT et al., 2008). 
 O carcinoma de células grandes é o mais raro entre os tipos de CPNPC, se 
origina de epiteliais de pulmão diferenciadas e possui um prognóstico ruim por 
crescer rapidamente. É formado por células volumosas, que possuem uma 
quantidade moderada de citoplasma e exibem núcleos proeminentes (ROSKOSKI, 
2017) e pode localizar-se em qualquer parte do pulmão (KUMAR, 2010). 

ALTERAÇÕES GENÉTICAS NOS CPNPC 
São conhecidos cerca de 230 genes ligados ao câncer. Estudos têm 

demonstrado que os genes de reparo de DNA, que são genes que possuem relação 
com a proliferação celular e supressão de tumor sejam os mais envolvidos no 
surgimento do CP (ETTINGER, 2006).  

O receptor para fator de crescimento epidérmico (EGFR) é uma glicoproteína 
da membrana plasmática, constituída por um domínio extracelular de ligação ao 
EGFR (ligando), uma região transmembranar e um domínio tirosina quinase 
intracelular (YOSHIDA et al., 2010; YANG et al., 2014; SILVA et al., 2015). O EGFR 
é integrante da família ErbB que é composta por quatro membros: EGFR/Her1;  
ErbB2/Neu/Her2; ErB3/Her3;  EbrB4/Her4.  
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A ativação do EGFR ocorre por meio da homodimerização com outro EGFR 
ou heterodimerização com membros da família erbB/Her. A dimerização do receptor 
causa alterações que induzem a ativação de cascatas de sinalização intracelular, 
mediadas pelas proteínas efetoras AKT, MAPK e STAT (signal transducer and 
activator of transcription), que exercem um papel fundamental nos processos de 
regulação, estimulando a proliferação e a sobrevivência celular (YOSHIDA et al., 
2010). A superexpressão do gene EFGR está associada à agressividade do câncer, 
menor sobrevida e maior índice de metástase (LOPES et al., 2015). Estudos 
demonstraram que o EGFR é um dos genes com maior mutação em CPNPC, 
atualmente estas mutações são utilizadas como marcadores prognósticos no CP, e 
são utilizados como alvos de terapias específicas (MOK et al., 2009; BERGER et al., 
2013; LOPES  et al., 2015).  

As mutações no gene EGFR são observadas em cerca de 15% a 40% dos 
tumores de pulmão do tipo adenocarcinoma, com maior prevalência em mulheres 
não tabagistas ou ex tabagistas e raramente ocorrem em CP do tipo carcinoma de 
células escamosas (MOK et al., 2009).  

Outro fator associado à formação de CP é a proteína KRAS (Kirsten rat 
sarcoma viral oncogene homolog), esta proteína é uma das que acoplam na 
membrana através da ligação com lipídeos na região citoplasmática da membrana, a 
KRAS é importante na mitogênese, ela junto a outras proteínas atua transmitindo 
sinal da superfície da célula para outras estruturas celulares internas (DOWNWARD, 
2003). A KRAS alterna entre o estado ativado (quando os sinais são transmitidos) e 
o estado inativo ou de quiescência. Quando há a estimulação na célula por fatores 
de crescimento ou por outras interações com receptores, a KRAS se torna ativa 

(ALBERTS et al., 2002).  
A KRAS é uma das proteínas controlam as vias de sinalização, estas vias são 

as reguladoras de variados aspectos do crescimento normal das células e da 
transformação em células malignas (DOWNWARD, 2003; ALBERTS et al., 2002; 
NAOUM & NAOUM, 2016). A KRAS apresenta alterações na maioria dos tumores 
devido às mutações ativadoras que ocorrem durante a formação destes (ALBERTS 
et al., 2002). 

Mutações no prooncogene KRAS são observadas em 30% a 35% das 
neoplasias dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão e geralmente estão 
associadas a um mau prognóstico. As mutações do gene KRAS são raras em outros 
tipos histológicos de CPNPC, como no carcinoma de células escamosas (ROBERTS 
et al., 2013).  

A proteína BRAF (B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase), está 
associada à formação de tumores malignos no pulmão (BALDOTTO et al., 2016; 
PLANCHARD et al., 2016) , esta proteína na sua forma ativa envia sinais através da 
MEK (mitogen-activated protein kinase kinase1) para ativar ERK (extracellular 
signal–regulated kinase), que atua na ativação de fatores de transcrição a jusante 
induzindo uma série de processos bioquímicos que incluem a diferenciação, 
proliferação, crescimento celular e apoptose (SUDA et al., 2010). A hiperativação da 
BRAF pode dar início à formação de tumores. Tumores que expressam a BRAF são 
mais agressivos e invasivos (SUDA et al., 2010).  

Mutações em EGFR, KRAS, BRAF, ocorrem isoladamente, pois participam da 
mesma via de sinalização, o que sugere que somente uma mutação na via pode 
ativar a cascata de sinalização e ser suficiente para a formação do câncer pulmonar 

(SUDA et al., 2010). 
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Os mecanismos de formação do câncer pulmonar envolvem as mutações que 
ativam genes que codificam fatores de crescimento como os protooncogenes 
supracitados, e rearranjos gênicos e mutações que realizam a ativação dos genes 
supressores de tumor como o TP53, PTEN (phosphatase and tensin homolog) 
(COOPER et al., 2013)  e ALK (Anaplastic lymphoma kinase) (LINDEMAN et al., 
2013). 

Em 2% a 5% dos pacientes com adenocarcinoma pulmonar, são encontrados 
rearranjos que afetam o gene ALK, fenômeno frequente em pacientes não 
tabagistas ou que já fumaram, homens e pacientes diagnosticados com CP em 
idade jovem (SHAW et al., 2009). Nesses pacientes, é estimado que 30% 
apresentarão rearranjo ALK. Rearranjos onde o gene ALK está envolvido não são 
comuns em carcinoma de células escamosas e são excludentes juntos com as 
mutações do KRAS e do EGFR (SHAW et al., 2014). 

Semelhante ao que acontece com o rearranjo de ALK, em adenocarcinoma 
de pulmão, é observado o rearranjo do prooncogene ROS-1, ocorrendo em 1,2% a 
2,6% dos casos, mais comumente em pacientes jovens, que nunca fumaram e de 
origem asiática. Estudos clínicos indicam que rearranjos no gene ROS-1 atribuem 
sensibilidade a inibidores TK, inclusive inibidores ALK/MET, como o Crizotinibe 
(SHAW et al., 2014). 

No entanto, apesar de alguns genes que conduzem a tumorigênese em 
CPNPC terem sido identificados, cerca de 40% das alterações que regem a 
formação de tumores em CPNPC ainda não são conhecidas. 

 
EPIDEMIOLOGIA DO CPNPC 

Dados recentes apontam que a incidência de câncer de pulmão em países 
desenvolvidos, como os Estados Unidos e países da União Europeia, continua a ser 
alta (CHENG et al., 2016). No entanto, as diferenças que existiam no passado sobre 
as taxas de câncer de pulmão, quando comparadas a países em desenvolvimento, 
não ocorre mais, já que 49% dos casos de CP no mundo ocorrem em paises em 
desenvolvimento (CHENG et al., 2016). 

O carcinoma de pulmão de não pequenas células é um grave problema de 
saúde pública em todo o mundo, pois é um câncer muito agressivo (RILEY et al., 
2013). Entre os cânceres primários de pulmão, constitui aproximadamente 85% dos 
casos, manifestam-se como nódulos ou massas pulmonares, que acomete com 
frequência a pleura, porém como é corriqueiro nas neoplasias malignas pulmonares, 
o diagnóstico ocorre em estágio avançado e inoperável (KUMAR et al., 2010). As 
principais características do CPNPC quanto à evolução clínica são a baixa resposta 
ao tratamento e a sobrevida de cinco anos de somente 15% dos pacientes (KUMAR 
et al., 2010).. Este fato pode ser explicado por cerca de 50% dos pacientes 
apresentarem metástase quando câncer é diagnosticado (REED  et al., 2008). 

Os subtipos histológicos mais freqüentes do CPNPC são o carcinoma de 
células escamosas e o adenocarcinoma; porém, nos últimos anos, registrou-se um 
aumento da incidência de adenocarcinoma (RILEY et al., 2013). O aumento 
generalizado nas taxas de adenocarcinoma pode ser explicado por mudanças nos 
componentes do cigarro e sistemas de distribuição, bem como fatores de risco não 
relacionados ao tabaco. Em geral, a epidemiologia global destas características em 
relação a incidência e mortalidade por câncer de pulmão precisa ainda ser 
amplamente estudada (PALLIS et al., 2010). 

Cerca de 50% dos casos diagnosticados de CPNPC ocorrem em pacientes 
com idade superior 65 anos, e 35% em pacientes com idade superior a 70 anos 
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(GRIDELLI & SHEPHERD, 2005). Pesquisas apontam que a proporção de 
incidência de CPNPC em razão da idade é de 20,2 a cada 100.000 habitantes com 
idade menor que 65 anos, enquanto após os 70 anos é de 306,1 

(HAMMERSCHMIDT & WIRTZ, 2009). 
O principal determinante do sucesso do tratamento em pacientes com 

CPNPC, é o conhecimento do estágio da doença, os que estão nos estágios iniciais 
possuem melhores chances de uma sobrevida em longo prazo. A relação entre a 
extensão anatômica da doença no momento do diagnóstico e a sobrevida é a base 
para conceito de estadiamento em oncologia (GRIDELLI & SHEPHERD, 2005). 

 
DIAGNÓSTICO 

 Infelizmente, apenas um terço dos cdo pulmão são diagnosticados antes 
que o tumor tenha evoluido para metástase (BUGANO et al., 2016; ROSKOSKI, 
2017). Para que o CP seja diagnosticado, deve ser realizado obrigatoriamente um 
exame para confirmação citológica ou histopatológica, a avaliação da disseminação 
do tumor (estadiamento), e ainda uma análise das condições de saúde geral do 
paciente para que sejam analisadas as possibilidades do tratamento que será 
realizado. O que frequentemente acontece é que grande parte dos pacientes são 
idosos e possuem co-morbidades que tornam contraindicado um tratamento 
cirúrgico radical, que seria uma das poucas chances de cura (HAMMERSCHMIDT & 
WIRTZ, 2009).  

A identificação do CP acontece geralmente por meio da radiografia de tórax, 
onde pode ser encontrado um nódulo solitário no pulmão, ou uma massa pulmonar 
ou hilar, ou uma pneumonia que evolui fora dos padrões de normalidade, ou ainda 
derrame pleural (ZHANG et al., 2011). A confirmação do diagnóstico por exame 
citológico ou histopatológico é fundamental. O material para a realização do exame 
pode ser obtido por diferentes métodos, como biópsia percutânea guiada pela 
radioscopia ou com o apoio de exames de diagnóstico por imagem como a 
tomografia computadorizada (TC), broncoscopia, mediastinoscopia ou toracoscopia 
(ZHANG et al., 2011). 

A tomografia computadorizada (TC) do tórax é indicada a todo paciente que 
tenha suspeita de câncer pulmonar depois de realizada a radiografia do tórax. 
Mesmo apresentando uma alta eficiência, a TC não deve ser utilizada isoladamente 
no diagnóstico do CP; nestes casos, é recomendado como coadjuvante o exame cito 
ou histopatológico. Sendo assim, a TC do tórax precisa ser realizada antes de outros 
exames, inclusive da broncoscopia, pois o resultado será necessário para orientação 
de procedimentos e identificação de estadiamento (RIVERA et al., 2003). 

Outra forma de diagnóstico no caso de suspeita clínica e radiológica de CP é 
o estudo das amostras obtidas por broncoscopia. A técnica de diagnóstico por 
broncoscopia é a mais utilizada para diagnóstico de todos os tipos de CP (BARROS 
SOUZA et al., 2014). Hoje, com os broncocópios mais modernos, o diagnóstico é 
preciso, além de ser um método seguro e com porcentagem baixa de complicações. 
O acesso às secreções traqueobrônquicas por meio da aspiração pela broncoscopia 
permite a identificação das células tumorais, sendo que cerca de 70% dos 
carcinomas pulmonares são visíveis pela broncoscopia (NGUYEN & SCHRUMP, 
2006). Os sinais observados durante o exame variam desde a perda do brilho numa 
zona pequena da mucosa dos brônquios até a presença de massas de tumor 

(BARROS SOUZA et al., 2014). 
Pelo exame por mediastinoscopia cervical é possível obter o acesso aos 

linfonodos paratraqueais e subcarinais, o que viabiliza a biópsia destes linfonodos. É 
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indicado a pacientes que podem passar por cirurgia e em casos onde a TC não 
identificou alteração nos linfonodos (FERNANDEZ et al., 2002). Este método de 
diagnóstico é indicado, ainda, para pacientes com CP que apresentam massa no 
hilo ou no mediastino e que não foi definido pelo diagnóstico cito e histopatológico 

(FERNANDEZ et al., 2002). 
A toracoscopia vídeo-assistida é um método utilizado para confirmação cito e 

histopatológica de CP, quando os métodos diagnósticos menos invasivos não foram 
suficientes para definição do diagnóstico.  O exame de lavado broncoalveolar é 
utilizado para diagnósticos de infecções oportunistas associadas à quimioterapia em 
doentes com CP (FERNANDEZ et al., 2002; NGUYEN & SCHRUMP, 2006). 

O exame de coleta de escarro é utilizado em pacientes debilitados, ou com 
idade muito avançada, ou com patologia que impeça outras técnicas diagnósticas 
mais evasivas como, por exemplo: enfarte do miocárdio, DPOC com bolhas grandes 
ou debilidade na função pulmonar. No exame por escarro, as amostras coletadas 
são as das primeiras expectorações profundas matinais por 3 a 5 dias subsequentes 
(BARROS SOUZA et al., 2014). Nestas amostras são realizados exames citológicos, 
e em caso de diagnóstico afirmativo, outros exames como a TC do tórax devem ser 
realizados. Os exames atuais que utilizam a citologia de expectoração abrangem 
métodos como estudos moleculares, microscópicos, que procuram com uso de 
anticorpos monoclonais dirigidos a antígenos tumorais, identificar alterações 
imunológicas precoces ou alteração no DNA das células epiteliais brônquicas 

(BARROS SOUZA et al., 2014). 
 

SISTEMA TNM 
Ainda que exames morfológicos tenham capacidade de estratificar os 

pacientes com CP, há a necessidade de identificação dos pacientes que possuem 
maior risco de apresentar metástase. Para isso, é utilizado o sistema de 
estadiamento clínico conhecido como Sistema TNM, que é estabelecido a partir de 
dados dos exames do primeiro diagnóstico e antes do primeiro tratamento 
antineoplásico (FERNANDEZ et al., 2002.  

De acordo com o INCA, a avaliação das categorias TNM acontece por exame 
físico, diagnóstico por imagem, broncoscopia ou exploração cirúrgica. Neste 
sistema, são consideradas situações como: localização, morfologia (tamanho ou 
volume do tumor), invasão direta ou em linfonodos, metástases à distância, 
diagnóstico histológico, produção de substâncias, manifestações sistêmicas e 
duração dos sinais e sintomas (PALLIS et al., 2010). 

O sistema TNM é o mais utilizado pelos oncologistas, e é o recomendado pela 
AJCC (American Joint Committee on Cancer) e pela UICC (Union International e 
Control Cancer), pois demonstra a extensão anatômica e o avanço da doença. O 
tumor primário é representado pela letra T, o acometimento dos linfonodos é 
indicado pela letra N, a presença de metástase é representada por M e todos eles 
possuem um sufixo que indica o estágio da doença (INCA, 2016 a). A identificação 
do estadiamento do paciente vai ocorrer conforme demonstrado no Quadro 1. Por 
exemplo, um paciente no Estágio IIB é classificado como T2/N1/M0. 
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       QUADRO 1 - Descrição final do estadiamento do Câncer de Pulmão pelo sistema TNM 
ESTÁGIO TUMOR NÓDULO METÁSTASE 
Carcinoma oculto TX N0 M0 
Estágio 0 Tis N0 M0 
Estágio IA T1 N0 M0 
Estágio IB T2 N0 M0 
Estágio IIA T1 N1 M0 

T2 N1 M0 
Estágio IIB 

T3   
T1 N2 M0 
T2   Estágio IIIA 
T3   

Qualquer T N3 M0 
Estágio IIIB 

T4 Qualquer N M0 
Estágio IV Qualquer T Qualquer N M1 

       Fonte: adaptado Uehara et al. (2000)  

TRATAMENTO 
Os principais tratamentos realizados em pacientes com diagnóstico de 

CPNPC são: intervenção cirúrgica, radioterapia, quimioterapia e, recentemente, 
tratamento direto nos alvos moleculares (HOWLADER et al., 2015; CHENG et al., 
2016). 

Os estágios I e II do CPNPC são tratados apenas com cirurgia como 
procedimento padrão, porém a radioterapia radical ou curativa (visa a cura total do 
tumor) é realizada em pacientes que apresentam risco cirúrgico ou não aceitam 
passar por cirurgia (ROWELL et al., 2009). O tratamento quimioterápico, nestes 
estágios, é necessário somente em alguns casos como tratamento pré-operatório 
(NOVAES et al., 2008), mas é realizado em todos os casos pós operatórios para 
prevenção de recidiva (ROSKOSKI, 2017). Para cirurgia, é importante a extensão da 
ressecção anatômica, que abrange a remoção da associação do tecido do pulmão 
com o brônquio, vasos sanguíneos, linfáticos e linfonodos (NOVAES et al., 2008). 

A cirurgia de lobectomia anatômica é utilizada em pacientes com câncer T1N0 
e T2N0 com um lobo afetado pela doença, a lobectomia é mais efetiva no estágio II, 
pois como a taxa de metástase à distância é alta após o processo cirúrgico, devem 
ser realizadas outras terapias coadjuvantes. No estágio T3N0M0, o câncer é 
envolvido por músculos da parede torácica ou osso e será necessária a ressecção 
em bloc (ressecção pulmonar junto com a linfadenectomia, e ainda ressecção de 
estruturas adjacentes - parede torácica, pericárdio e diafragma) (THURSTON, 2006; 
NOVAES et al., 2008). A segmentectomia é uma excisão anatômica limitada, 
realizada em pacientes que apresentam risco de intolerância a uma lobectomia. 

Para os pacientes com tumores em estádio III, as opções de tratamento são a 
cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. No estadiamento III T3N0-1, a terapia 
utilizada depende da localização do tumor, se sulco superior, parede do tórax ou 
mediastino. Sugere-se a utilização de quimioterápicos inicialmente, seguidos da 
ressecção cirúrgica do tumor e radioterapia (THURSTON, 2006). Porém, em caso de 
neoplasia onde a ressecção não é possível, o tratamento com quimioterapia e 
radioterapia é o que apresenta melhor resposta no estágio IIIA e no estádio IIIB 
(THURSTON, 2006). 

No estágio IV, os derivados de platina associados a outros fármacos de 3ª 
geração, como a Gemcitabina, a Vinorelbina, o Paclitaxel ou o Docetaxel são os 
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tratamentos quimioterápicos de primeira linha. Em pacientes com histologia não 
escamosa é utilizada a associação de cisplatina com o Pemetrexed. Nos 
tratamentos de segunda linha, os quimioterápicos utilizados são o Docetaxel (maior 
eficácia em carcinomas não-escamosos) ou Erlotinib para todos os tipos 
histológicos, onde houver falha no tratamento de 1º linha. No tratamento de 3º linha, 
o único medicamento utilizado é Erlotinib (GARASSINO et al., 2013; SULLIVAN & 
PLANCHARD, 2016; DHOLARIA et al., 2016). 
 O paclitaxel é administrado por via intravenosa, combinada com outros 
quimioterápicos como cisplatina e carboplatina, em casos que evoluíram para 
metástase, onde não pode haver intervenção cirúrgica e o tratamento padrão com 
platina não demonstrou eficiência (NOBILI et al., 2009;  NAOUM, 2015;  NAOUM & 
NAOUM, 2016). Em caso de metástase, o tratamento quimioterápico poderá ser de 
1º, 2º e 3º linha. É recomendada a utilização do quimioterápico platina no tratamento 
de 1º linha, ele é o quimioterápico com maiores relatos de toxicidades e  alcança 
taxas de reposta de 20-40% e média de sobrevida entre 7 a 12 meses (GENTZLER  
& PATEL, 2013). 

Em estágios avançados, o CP é tratado com combinação de quimioterápicos 
como por exemplo:  Paclitaxel e Carboplatina; ou Cisplatina; Gencitabina e 
Carboplatina; ou Cisplatina, Etoposídeo e Carboplatina; ou Cisplatina e Vinorelbinae 
Carboplatina; ou Cisplatina (MASTERS et al., 2015), ou outras combinações, que 
dependem das condições gerais e clínicas do paciente. 

A utilização da cisplatina junto a Gencitabina tem sido uma das opções mais 
eficazes, apresentando toxicidade moderada como primeira linha em de CP 
localmente avançados ou em casos de metástases. A maioria dos protocolos 
terapêuticos indicam 4 a 6 ciclos de quimioterapia seguidos de um período sem 
tratamento até a progressão doença. Depois do período de progressão, a melhor 
terapêutica como segunda linha são os quimioterápicos docexatel e pemetrexede e 
erlotinibe (CARDENAL et al., 1999). 
 A identificação de mutações no EGFR permitiu que fossem desenvolvidas 
drogas que tem esse receptor como alvo molecular, como por exemplo, os inibidores 
TK, Gefitinibe, Erlotinibe Afatinibe (WU et al., 2014, SULLIVAN & PLANCHARD, 
2016; DHOLARIA et al., 2016). Os pacientes indicados para o tratamento com este 
tipo de droga são aqueles que possuem tumor com mutação no domínio TK do 
EGFR. Este foi eleito um dos melhores tratamentos disponíveis, pois os pacientes 
apresentaram boa qualidade de vida quando comparados a pacientes submetidos às 
terapias tradicionais (LYNCH et al., 2004). Os inibidores de proteína quinase 
para rececptores moleculares que são aprovados pelo Food and Drug Administration 
(FDA) - Agência reguladora dos Estados Unidos  incluem ainda: alectinib (um 
inibidor de ALK), ceritinib (um inibidor de ALK, IGF-1R e ROS1 ), Crilotinib (um 
inibidor de ALK, c-MET, ROS1) (SHAW et al., 2013; SOLOMON et al., 2014; KIM et 
al., 2016; SULLIVAN & PLANCHARD, 2016; DHOLARIA et al., 2016; DRILON et al., 
2016). 

O Nivolumab, que é uma entre várias drogas chamadas “inibidores de 
checkpoint”, tem sido utilizado como primeira linha e aumenta a sobrevida dos 
pacientes com CP. O sistema imunológico é induzido a combater agressões, e a 
reconhecer as células tumorais como non self. Porém, algumas neoplasias 
encontram formas de “enganar” os mecanismos imunológicos e sobreviver a esse 
ataque, produzindo uma proteína denominada PD-L1, que inativa a parte do sistema 
imunológico que tenta combatê-lo. O Nivolumab é o primeiro inibidor PD-L1 que foi 
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recentemente indicado como monoterapia de primeira linha para CPNPC 

(GETTINGER et al., 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento de câncer de pulmão está intimamente associado ao hábito 

tabagista, pessoas que fumam estão entre os mais suscetíveis ao desenvolvimento 
deste tipo de neoplasia, sendo assim este tipo de tumor seria potencialmente 
evitável. 

Nos últimos anos tem sido observado o crescimento de diagnóstico de 
adenocarcinoma, que é um câncer que não está relacionado ao cigarro, entre as 
hipóteses para este aumento pode estar à diminuição dos hábitos tabagistas, e por 
conseqüência a diminuição dos tumores diretamente relacionados ao cigarro, e 
ainda a exposição crônica dos indivíduos a poluição atmosférica, principalmente a 
fumaça derivada da queima de combustíveis fósseis que é um carcinógeno potente. 
Fatores genéticos associados à exposição aos carcinógenos induzem o 
aparecimento do CP.    

A tumorigênese pulmonar apresenta grande variação de genes, por ser um 
câncer de diagnóstico tardio, que possui alta agressividade e alto índice de 
mortalidade, é importante o investimento em pesquisas para desenvolvimento de 
novas drogas que atuem em alvos moleculares específicos, e assim possua maior 
eficiência na cura/sobrevida dos pacientes. 

Uma importante fonte de pesquisa de novos fármacos é o estudo in vitro de 
atividades citotóxica neste tipo de câncer, estudo com cultura de células tem 
demonstrado um campo promissor para o tratamento de neoplasias malignas, um 
exemplo é extrato da planta conhecida popularmente como sangra d’água que 
demonstrou um potencial maior de morte celular em CP que medicamentos padrão 
utilizados no tratamento como a cisplatina por exemplo. 
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