
A plataforma ProPulmão reúne médicos e profissionais 
da saúde que têm, como missão, prevenir o câncer de 
pulmão. Dessa forma, promovem ações de educação para 

conscientizar, prevenir e tratar a população.

Iniciativas de:



A prevenção oncológica necessita ações sistêmicas para obter 
resultados. A terceira edição do Propulmão360 traz ao Brasil e à América 
Latina pela primeira vez o I-ELCAP (International Early Lung Cancer 
Action Program), grupo com maior experiência no rastreamento do câncer 

de pulmão no mundo. 

A Fundação Ilumina tem foco em Prevenção e Diagnóstico Precoce do 
Câncer, atuando em Piracicaba e região. Seu principal compromisso é 
oferecer todo o apoio ao paciente durante o processo de tratamento, com 
qualidade de vida. A SDS Healthline, com a Rede Itórax e parceria do 

Propulmão colabora com as ações e protocolos da Fundação. 

Rede formada por cirurgiões de tórax em todo o Brasil com treinamento 
avançado em centros nacionais e internacionais e grande experiência em 
Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva , Transplante Pulmonar e 
Oncologia Torácica em adultos e crianças. A Rede iTórax participa de 
eventos médicos e promove a discussão de casos complexos regularmente, 
atendendo os pacientes seguindo os preceitos da medicina baseada em 
evidências. Na rede, os cirurgiões estão sempre conectados em prol do 

paciente.paciente.



A fundação ProAr é uma instituição voltada para as Doenças 
Respiratórias Crônicas, incluindo seu adequado controle e o manejo de 
suas complicações, com o compromisso de atuar e catalisar as iniciativas e 
criar outras que impactem os pacientes e sua qualidade de vida, criando um 
mundo onde todos possam respirar livremente. Em parceria com a 
iniciativa Propulmão, vamos juntos à procura de projetos e melhores 
resultados no combate ao tabagismo e no controle das doenças tabaco 

relacionadas, em especial o câncer de pulmão.relacionadas, em especial o câncer de pulmão.

A região Metropolitana de Patos – PB foi escolhida como sede de um 
dos melhores hospitais do interior do Nordeste brasileiro, o qual será 
referência de uma rede de atendimento à saúde, focada em toda linha de 
cuidado e que conectará médicos em seus consultórios e clínicas, nas 
diversas cidades da região. Geograficamente posicionado em uma área que 
concentra o interior de três Estados: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte, compreenderá um empreendimento com 8,5 mil m2 de área 
construída,construída, padrões inigualáveis de qualidade, infraestrutura e tecnologia 
na região. Empresa de tecnologia e Produção de equipamentos cirúrgicos 

Plataforma interativa de acompanhamento do paciente oncológico, 
aprimorando a relação médico paciente com o uso de tecnologia e 

comunicação remota



O Grutórax – Grupo de Cirurgia Torácica, surgiu em 2010, com o 
compromisso de otimizar a qualidade do atendimento, buscando oferecer 
o que há de mais atualizado em cirurgia torácica. Hoje a ela atua nos 
Estados da Paraíba e Pernambuco, contando com 8 cirurgiões torácicos, 
capacitados em centros de excelência, com especialização nas diversas 
áreas da Cirurgia Torácica geral, videocirurgia e endoscopia respiratória.

A Mezzow HealthTech é uma startup voltada para desenvolvimento de 
soluções operacionais na área médica, sempre com foco no usuário final. A 
partir de uma ampla pesquisa de demanda em diferentes players e usuários 
médicos, o Mezzow desenvolveu e testou ferramentas integradas 
inovadoras durante 7 anos. Neste período, a cuidadosa busca pelos 
melhores caminhos o levou a um formato completo e totalmente funcional. 
Hoje, o Mezzow reúne as soluções mais robustas e rápidas do mercado de 
telemedicinatelemedicina Brasileiro, possibilitando integração total entre diferentes 

empresas e diversos bancos de dados. 

A Oncológica do Brasil nasceu da necessidade de oferecer um 
atendimento de excelência às pessoas com câncer no estado do Pará. Hoje, 
a clínica é uma referência regional no diagnóstico e tratamento da doença 
em todas as suas fases. Grandes resultados têm sido conquistados no 
combate ao câncer, desde o cuidado das pessoas até à produção de 
conhecimento científico, graças a experiência dos nossos especialistas, 
mudando a vida das pessoas e fazendo da Oncológica do Brasil uma 

referência nacional.referência nacional.




