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RESUMO  

O câncer é um desequilíbrio entre a proliferação celular e a diferenciação celular, 

sendo o câncer de pulmão uma das neoplasias mais incidente no mundo. Embora o 

carcinoma pulmonar tenha diversos tipos histológicos, sua classificação mais utilizada é 

a que separa os tumores em carcinomas de pequenas células e carcinomas de células 

não pequenas. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo o objetivo 

principal é analisar biomarcadores tumorais implicados no câncer de pulmão para um 

possível diagnóstico precoce. O acompanhamento das neoplasias pulmonares com os 

biomarcadores moleculares é um importante instrumento na compreensão da 

carcinogênese pulmonar, no diagnóstico precoce, e na identificação de novos 

tratamentos para portadores de câncer de pulmão, pois através desses marcadores é 

possível classificar o carcinoma quanto o seu tipo celular, estadiamento clínico e assim  

buscar por um tratamento mais específico, como no caso do antígeno carcinoembrionário 

encontrado no carcinoma de células escamosas e no de pequenas células, o contrário 

do gene K-ras que é muito específico para o adenocarcinoma, ocorrendo raramente em 

células escamosas ou carcinoma de células pequenas. 

 

INTRODUÇÃO 

A incidência mundial do carcinoma pulmonar aumenta 2% ao ano1, sendo 

diagnosticados cerca de 1.6 milhões de casos novos e 1.4 milhões de mortes em todo o 

mundo.2  De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer) a última estimativa 

mundial apontou incidência de 1,82 milhão de casos novos de câncer de pulmão para o 

ano de 2012, sendo 1,24 milhão em homens e 583 mil em mulheres.1-1 Embora o 

carcinoma pulmonar tenha diversos tipos histológicos, sua classificação mais utilizada é 

a que separa os tumores em carcinomas de pequenas células (15%) e carcinomas de 

células não pequenas (85%).3 No Brasil, foi responsável por 22.424 mortes em 2011. 

Extremamente letal, a sobrevida média cumulativa total em cinco anos varia entre 13 e 

21% em países desenvolvidos e entre 7 e 10% nos países em desenvolvimento. A 

provável taxa de sobrevida em 60 meses de pacientes com carcinoma de células não 

pequenas de pulmão é menor que 15% na Europa4 

 



 

OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo identificar na literatura os possíveis biomarcadores 

moleculares implicados no câncer de pulmão para um possível diagnóstico precoce. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura onde foram utilizados como base 

de dados o PubMed, Google Acadêmico, Scielo e Lilacs buscando trabalhos sobre o 

tema, publicados na última década nos idiomas inglês, português e espanhol. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os avanços atuais na genética e na biologia molecular permitiram a identificação 

de genes e proteínas produzidas ou super expressadas pelos tumores, o que chamamos 

de biomarcadores 5 ou marcadores biológicos que são componentes celulares, estruturais 

e bioquímicos, que podem definir alterações celulares e moleculares em células normais 

e também naquelas associadas à transformação maligna. Em tese, produtos tumorais 

podem ser detectados antes mesmo do desenvolvimento macroscópico do tumor, 

permitindo, então, uma intervenção antes do processo de invasão tumoral, da 

angiogênese e da disseminação metastática 6.  As mutações no gene p53 são as 

alterações genéticas mais frequentes nos tumores malignos humanos, ocorrendo em 

cerca de 60% das neoplasias. Já no caso da enolase neurônio – específica (NSE) de 

acordo com Burghuber, O. C., et al (1990)  seus resultados indicam que a NSE parece 

ser específica para o carcinoma pulmonar de pequenas células, já que foram 

apresentados em 85% dos pacientes estudados.7 O antígeno carcinoembrionário (CEA) 

este por sua vez se encontra elevado em até 66% dos casos, sendo também encontrado 

no carcinoma de células escamosas e no de pequenas células.5-1 O contrário do gene K-

ras onde a mutação no códon 12 é muito específica para o adenocarcinoma, ocorrendo 

raramente em células escamosas ou câncer de pulmão de células pequenas.8 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

         Os biomarcadores tumorais são de extrema importância quando se trata de um 

prognóstico na neoplasia pulmonar. Estes por sua vez podem fornecer informações 

valiosas com o estadiamento clínico do carcinoma em questão e também classifica- los 

quanto o seu tipo celular, dessa forma podendo associar a tratamentos mais específicos 

e eficazes. 
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