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ORASTREAMENTO DO CÂNCER DE PULMÃO É UM

TEMA DE CALOROSO DEBATE NOS ÚLTIMOS 20
ANOS. DADOS RECENTES DEMONSTRAM A EFETI-

vidade da tomografia do tórax de baixa dose no
rastreamento do CP, com potencial superior ao ras-
treamento para tumores de mama e cólon, por ma-
mografia ou colonoscopia, respectivamente. Con-
tudo, nesses casos, existem políticas públicas vigen-
tes. Felizmente, as sociedades médicas internacio-
nais começam a recomendar sistematicamente o
rastreamento do CP ao redor do mundo. No Brasil,
destacamos os resultados preliminares do primeiro
programa na América Latina, onde faz-se impera-
tivo que o debate seja criado, procurando estabele-
cer critérios seguros para a execução do método.
Neste artigo, discutimos aspectos e novidades do
rastreamento, expondo controvérsias e concordân-
cias sobre o tema. 

O câncer de pulmão (CP) é um problema de

saúde que claramente merece um programa de ras-
treamento. A cada ano, cerca de 27 mil pessoas mor-
rem no Brasil devido ao câncer de pulmão. Além
disso, mais de 90% das pessoas são diagnosticadas
com uma doença incurável, ou estágio em que o tra-
tamento tem pouco efeito na sobrevida global1. 

Muitos dos primeiros estudos de rastreamento
com radiografia de tórax e tomografia computado-
rizada não foram concebidos para minimizar
tendências que demonstravam apenas sobrevida
prolongada; mas não eram suficientes para demons-
trar redução da mortalidade. Esse efeito, também
denominado lead time bias (ou viés do tempo de
entrega), conduzia ao raciocínio de que pessoas
diagnosticadas com CP em antecedência apenas
viveriam mais tempo sabendo da doença mas
morreriam no mesmo prazo que as demais que
descobrem a doença após surgimento dos sinto-
mas (Diagrama 1). 
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A resposta para esse problema foi o desenho de
um estudo randomizado, considerando a mortali-
dade pela doença como ponto final primário da
análise. O National Lung Screening Trial (NLST) se-
lecionou 53,4 mil pessoas, com idade entre 55 e 74
anos, fumantes com 30 anos-maço de carga taba-
gística ou que haviam parado de fumar nos últimos
15 anos, e realizou tomografias por um período de
três anos consecutivos. Esse estudo, publicado em
2011, demonstrou a redução da mortalidade por
CP na ordem de 20% para pessoas submetidas a
tomografia em comparação àquelas submetidas a
radiografia do tórax. Além disso foi observada re-
dução da mortalidade em 6,7% por outras causas.
A redução significativa levou não somente à inter-
rupção do estudo, mas refutou a hipótese do viés
do tempo na análise do rastreamento do CP:
doença letal, que ao emitir sintomas leva o portador
à morte em menos de um ano em mais de 65% dos
casos. Com relação a isso, a questão relevante do
overdiagnosis (traduzido como sobrediagnóstico ou
superdiagnóstico, que faz com que doenças silen-
ciosas sejam tratadas sem a real necessidade) pode
ocorrer em 10% a 12% dos casos de CP. Devemos
considerar, portanto, o rastreamento do CP como
um processo e não um único exame, pois, com o
seguimento periódico de casos suspeitos, o sobre-
diagnóstico pode e deve ser minimizado. 

O derradeiro argumento frequente dos que ad-
vogam, ou advogavam, contrariamente ao rastrea-
mento do CP seria de que a prevenção primária deve
ser a prioridade, e não deveríamos despender recur-
sos na prevenção secundária por meio da detecção
precoce. Tal argumento soa como dizer que para
“não chorar pelo leite derramado” seria melhor nem
pensar no leite, ou nesse problema. A situação atual
do CP no Brasil é certamente mais condizente com
a do “leite derramado” mas pouco lamentado, pois
pouco vem sendo feito para milhões de brasileiros
expostos ao risco, ou mesmo com sintomas da
doença. Em estudo liderado por José Rodrigues Pe-
reira2 foi observado grande atraso para obtenção do
diagnóstico em 372 pacientes com CP na instituição
com universo de pacientes públicos e privados. Na
análise, foi significante o fato de que mais de 80%
dos pacientes procuraram assistência médica nas
primeiras 12 semanas após o início dos sintomas;
porém em apenas 21% dos casos foi cogitada a hi-

pótese de CP, sendo que em cerca de 40% dos pa-
cientes o diagnóstico demorou mais de seis meses
para ser feito, com o paciente percorrendo várias
instituições e visitando diversos médicos. Essa rea-
lidade não deve ofuscar, mas sim enfatizar, a neces-
sidade da obtenção do diagnóstico na fase anterior
aos sintomas, com rastreamento e intensa campanha
de conscientização sobre o problema, tanto para a
população leiga quanto para os médicos envolvidos
na linha de frente do atendimento ambulatorial.

Nos Estados Unidos, estima-se uma população
de mais de 5 milhões de pessoas sob risco elevado
para o CP. No Brasil, a prevalência do tabagismo é
próxima aos índices norte-americanos na maioria
das capitais. Devemos admitir, entretanto, que des-
de a década de 80 houve avanços na política pú-
blica de prevenção primária do câncer de pulmão,
com redução efetiva do tabagismo na população
adulta, tendo sido o cigarro banido em diversos lo-
cais públicos, com queda dos índices de 44% para
menos de 20% da população adulta brasileira. Con-
tudo, em números absolutos a quantidade de fu-
mantes ainda alcança cifras de 7 ou 8 dígitos, e para
essa população existe o risco das doenças relacio-
nadas ao tabaco. Assim, a prevenção secundária por
meio da detecção precoce torna-se essencial.

Mais de 90% dos indivíduos diagnosticados
com câncer de pulmão são fumantes ou foram fu-
mantes durante longo período da vida. O risco
nessa população é cerca de 20 a 30 vezes superior
ao da população não fumante. Contudo, o estágio
inicial da doença é curável, e os fatores de risco para
o câncer de pulmão são razoavelmente compreen-
didos desde a década de 1960. Felizmente, hoje
existe um teste de rastreamento altamente sensível
e disponível: a tomografia com baixa dose de radia-
ção (TCBD). Estudos observacionais em diferentes
partes do mundo3, incluindo de 600 a 8 mil parti-
cipantes e realizados entre 1992 e 2000, encontra-
ram nódulos indeterminados entre 5% e 51% dos
participantes de variadas idades e história tabagís-
tica, confirmando-se o CP em 0,4% a 3% da popu-
lação recrutada – sendo que a maioria em estágio I
ou II, acusando sensibilidade entre 50% e 95%.
Entre os mais importantes estudos, ressaltamos o
NLST4 e o I-ELCAP5 (International Early Lung Can-
cer Program), com incidência de CP acumulada su-
perior a 2% dos participantes. Estima-se que sejam

“Diversos estudos
em andamento
baseiam-se na 

possibilidade de que
marcadores protei-

cos e mutações
genéticas também

possam servir como
método de rastrea-
mento da doença

invisível, ou possam
minimizar a quanti-
dade de testes de
imagem ou exames
invasivos em popu-

lação de risco”
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“Estima-se que
sejam necessários
320 exames para
salvar uma vida no
rastreamento do CP,
ou 219 exames
considerando outros
agravos do tórax. No
caso da mamografia,
são estimados 570
exames (idade acima
dos 50 anos),
enquanto para o
câncer do cólon são
necessários 871
exames para salvar
uma vida”

necessários 320 exames para salvar uma vida no
rastreamento do CP, ou 219 exames considerando
outros agravos do tórax. No caso da mamografia
são estimados 570 exames (idade acima dos 50
anos), enquanto para o câncer do cólon são neces-
sários 871 exames para salvar uma vida. 

Em congresso recente da ASCO foram discuti-
dos, em forma de resumo, os custos associados a
um amplo programa de rastreamento nos Estados
Unidos; estimando-se de US$ 1 a US$ 4 o aumento
do custo por pessoa/mês na cobertura de saúde da
população. A partir de janeiro de 2015 as operado-
ras de saúde devem passar a dar cobertura ao
exame, baseados na recente recomendação grau B
da U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).

Estudo Nacional
Em 2012, iniciamos no Instituto de Responsa-

bilidade Social (IIRS) do Hospital Israelita Albert
Einstein, com o apoio do Ministério da Saúde, atra-
vés do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ins-
titucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS),
as atividades do primeiro estudo brasileiro, inédito
na América Latina: o ProPulmão, para o rastrea-
mento do CP6. Nesse trabalho, executado em par-
ceria com profissionais da Santa Casa de São Paulo,
da Unifesp e da Universidade de São Paulo, já
foram recrutados mais de 700 participantes, sendo
que a incidência do CP encontrada foi similar a de
outros estudos internacionais, em torno de 1,2%.
Entretanto, como era previsto devido a doença gra-
nulomatosa, a prevalência de nódulos é elevada,
com cerca de 44% dos estudos classificados como
“positivos” na primeira rodada de tomografias. Os
critérios da National Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN) e componentes do I-ELCAP foram
incluídos no estudo, no qual foi construída uma
ampla base de dados para registro e seguimento de
todos os participantes, denominada Sistema de
Prontuário Inteligente SPI®. Tal base abriga todas
as variáveis do I-ELCAP e coleta resultados dos
questionários sobre qualidade de vida (SF 36), de-
pendência a nicotina (Fargestron) e índices de an-
siedade e depressão (HAS) na população estudada.
Os dados obtidos nesse estudo podem servir de
base adjuvante na discussão sobre a construção de
política nacional em rastreamento do CP, no con-
texto da prevenção aos males do tabagismo.

Cessação do tabagismo 
A orientação para a cessação do tabagismo é

componente importante do ProPulmão, sendo con-
siderado um momento de excelente oportunidade
para abordagem do indivíduo fumante, pois neste
momento ele(a) encontra-se suscetível à informação
sobre prevenção. Além disso, informações obtidas
do NLST demonstram aumento na cessação do ta-
bagismo especialmente em indivíduos com achados
suspeitos na tomografia, levando a crer que a inte-
gração entre o programa de rastreamento e a cessa-
ção do tabagismo pode levar à diminuição da
morbidade e mortalidade relacionada ao tabaco7,
ressaltando que tal morbimortalidade está muito re-
lacionada a problemas cardiovasculares. Sob essa
perspectiva, outro exame, a angiotomografia do
tórax, é utilizado como instrumento sensível para
o achado de doenças coronarianas8. Nesse tipo de
exame, o cálculo do escore de cálcio é considerado
eficiente método de triagem inicial para a desco-
berta da doença cardíaca em fase pré-sintomática e
o seu uso vem se tornando cada vez mais comum.
A ampliação do campo de visão, incluindo os cam-
pos pulmonares e periferia da caixa torácica, per-
mite o diagnóstico precoce do câncer de pulmão,
ressaltando a importância do full-field-of-view, que
deve ser considerado como padrão nos serviços que
realizam esse tipo de exame9.

A tomografia de baixa dose feita para o rastrea-
mento do câncer de pulmão, em conceito análogo
ao acima exposto, permite a identificação do cálcio
nas artérias coronarianas, mesmo nos exames rea-
lizados sem contraste. A tecnologia atual, que
avança a passos largos, traz novidades inclusive na
detecção automática dessa calcificação por meio de
sistemas de CAD (computed-aided diagnosis)10.
Sendo assim, muitos tumores do pulmão e achados
incidentais na pleura e mediastino são evidenciados
no exame de check-up cardiológico. Falta-nos, en-
tretanto, um programa estruturado para realizar o
seguimento adequado dos achados e, acima de
tudo, que indique com segurança e precisão o pró-
ximo passo na árvore decisória (Diagrama 2): acom-
panhamento, tratamento clínico ou biópsia. O
tratamento mais efetivo para o câncer de pulmão
localizado é a cirurgia, que, ao ser realizada em
casos mais precoces, é o único tratamento necessá-
rio. Entretanto, considerando que no Brasil de 80%
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a 90% dos pacientes obtêm o diagnóstico em situação avançada, o tra-
tamento em geral é conduzido de forma multimodal.

Terapias-alvo e marcadores moleculares
O avanço no entendimento da biologia do câncer de pulmão vem

permitindo a criação de novas terapias baseadas na presença de mar-
cadores proteicos e ou mutações genéticas. Diversos estudos em an-
damento baseiam-se na possibilidade de que tais alterações também
possam servir como método de rastreamento da doença invisível, ou
possam minimizar a quantidade de testes de imagem ou exames inva-
sivos em população de risco. Contudo, não existe no momento ne-
nhum marcador molecular presente no sangue ou em outros tecidos
com uso clínico viável para o rastreamento11. 

A integração multidisciplinar é chave para a condução segura de um
programa de rastreamento: cirurgiões do tórax, radiologistas torácicos,
pneumologistas e oncologistas devem participar ativamente das decisões
para a realização de biópsias em lesões suspeitas na tomografia. As
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Diagrama 2 – Fluxo do programa ProPulmão

intervenções devem ser feitas em sua totalidade por meio de procedi-
mentos minimamente invasivos, tais como a punção guiada por ima-
gem (Figura 1), a broncoscopia e a cirurgia videoassistida. Os achados
de malignidade em rastreamento também podem e devem ser resol-
vidos por técnicas menos agressivas: a lobectomia por vídeo e a ci-
rurgia robótica constituem o padrão-ouro para a abordagem desses
casos. A morbimortalidade em programa de rastreamento deve ser a
mínima possível. No estudo nacional em andamento2 não registramos
intercorrências em 29 biópsias por diferentes técnicas – oito lobecto-
mias por vídeo e uma remoção de tumor neurogênico por cirurgia ro-
bótica foram realizadas em CP estágio Ia e Ib, sem complicações
(Figura 2). A condução do rastreamento nos moldes do NLST, com
time multiprofissional treinado em cirurgia minimamente invasiva e
com equipamentos compatíveis, permite a realização segura dos pro-
cedimentos, com índices de mortalidade nas ressecções pulmonares
por câncer inferiores aos obtidos no cotidiano, na ausência de pro-
gramas estruturados.
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Figura 1 – Nódulo pulmonar suspeito no
programa ProPulmão: biópsia guiada por imagem
demonstrou adenocarcinoma minimamente
invasivo. Hospital Albert Einstein, 2014 

Figura 2 – Abordagens por videocirurgia e robótica no ProPulmão: programa
de rastreamento do câncer de pulmão com tomografia de baixa dosagem.
Hospital Albert Einstein, 2013-14

Conscientização 
Programas institucionais, mídia, família e grupos de apoio são fun-

damentais para estabelecer a cultura da prevenção e detecção precoce
do câncer de pulmão. O fumante merece auxílio para parar de fumar,

proporcionando a prevenção primária do câncer. E para aumentar a
detecção precoce com exame adequado, executado e avaliado de forma
multidisciplinar e com decisões pautadas na segurança. 
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