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RESUMO - O câncer é uma doença que vem aumentando consideravelmente no decorrer dos anos, e 
sendo assim os marcadores tumorais são potencialmente úteis para detectar a sua presença, auxiliar o 
diagnóstico, avaliar o prognóstico, avaliar as condições clínicas como respostas ao tratamento, e 
monitorar sua evolução. Os marcadores tumorais são moléculas presentes no organismo, e seu 
aparecimento ou aumento de suas concentrações estão relacionados com a gênese e com o surgimento 
de células neoplásicas. Esse estudo apresenta um levantamento bibliográfico sobre o uso dos 
marcadores tumorais utilizados no diagnóstico, acompanhamento e tratamento do câncer e principais 
marcadores do câncer de mama e câncer de pulmão utilizados na prática clínica e suas características. 
Foram focados resumidamente os marcadores tumorais: CA 15-3, Catepsina D, Antígeno 
Carcinoembrionário (CEA), C-erbB-2, CYFRA 21.1, NSE e PCNA. O CA 15-3 foi destacado como 
principal marcador utilizado do tumor de mama, e o CEA no tumor de pulmão. O uso dos marcadores 
tumorais é uma análise complementar aliada a outros exames, sintomas e histórico do paciente. Conclui-
se que sua utilização no seguimento neoplásico, é de extrema importância, pois, quando são detectados, 
possibilita ao clínico definir a terapia mais adequada proporcionando     aos pacientes maiores chances 
de controle e cura da doença. Contudo se viu a necessidade de mais estudos para que seja encontrada a 
identificação de um marcador ideal para o câncer mamário e o câncer pulmonar ou marcadores 
relevantes em seu prognóstico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Marcador Tumoral. Câncer de mama. Câncer de pulmão. Diagnóstico de câncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. INTRODUÇÃO 

Os marcadores tumorais são caracterizados como indicadores da presença de 

um tumor e incluem proteínas citoplasmáticas, enzimas, antígenos de superfície celular, 

moléculas do sistema imune, receptores de membrana, hormônios, cromossomos, 

oncogenes, genes supressores e hormônios. São potencialmente úteis para avaliar as 

condições clínicas como respostas ao tratamento, e monitorar a evolução da doença. 

Os marcadores tumorais são secretados pelas células infestadas com o tumor, como 

resposta à presença do câncer. Esses marcadores podem ser avaliados tanto 

quantitativamente como qualitativamente por vários métodos, como por exemplo: 

métodos bioquímicos, imunológicos, moleculares, citológicos e histológicos.  

Sendo o câncer, umas das patologias que mais ocasionam riscos de morte 

atualmente, a utilização de um marcador tumoral ideal facilitaria cada vez mais o 

diagnóstico e prognóstico da doença. 

Diante o exposto, o objetivo dessa revisão de literatura foi realizar um 

levantamento bibliográfico, da literatura nacional e internacional, sobre o uso dos 

marcadores tumorais utilizados no diagnóstico, acompanhamento e tratamento do 

câncer e principais marcadores do câncer de mama e câncer de pulmão utilizados na 

prática clínica e suas características. Foram focados resumidamente os marcadores 

tumorais: CA 15-3, Catepsina D, Antígeno Carcinoembrionário (CEA), C-erbB-2, 

CYFRA 21.1, NSE e PCNA. 

Diversas pesquisas e estudos têm sido realizados pela procura de novos 

marcadores tumorais e pelo aperfeiçoamento dos que já vem sendo utilizados 

atualmente. Alcançar melhores resultados no tratamento e diagnóstico de câncer será 

possível com a descoberta e o uso de novos marcadores tumorais eficientes. Sendo 

assim estudos e análises de marcadores tumorais têm contribuído significativamente 

para auxiliar na tentativa de caminhos de detecção, rastreamento e diagnóstico precoce 

desses tumores, e também podem despertar a curiosidade da comunidade acadêmica 

e pesquisadores às novas perspectivas em relação a marcadores tumorais. 

Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica cujos 

assuntos envolvidos foram marcadores tumorais, câncer de mama, câncer de pulmão e 



 

  

diagnósticos no câncer.  Sendo assim foi feita uma coleta de informações usando como 

fontes as bibliotecas, livros, artigos e sites de buscas na internet.  

O presente trabalho é composto por um capítulo intitulado marcadores tumorais, 

apresentando sua definição, seu uso e características, dois subcapítulos descrevendo 

resumidamente os principais marcadores tumorais utilizados na prática clínica no 

câncer de mama e no câncer de pulmão, sendo eles: CA 15-3, Catepsina D, C-erbB-2, 

PCNA (câncer de mama) Antígeno Carcinoembrionário (CEA), CYFRA 21.1 e NSE 

(câncer de pulmão). 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Marcadores Tumorais 

 

O câncer, de uma forma geral, se forma devido ao crescimento e multiplicação 

descontrolada de determinadas células, adquirindo forma de tumor. As células 

individuais dos organismos multicelulares passam por processos de sobrevivência, 

proliferação e diferenciação que são cuidadosamente regulados na busca das 

necessidades do organismo. Nas células com tumores, esta regulação é perdida 

fazendo com que cresçam e se dividam de uma maneira descontrolada, espalhando 

pelo organismo, e desencadeando as metástases, podendo comprometer inclusive nas 

funções dos tecidos e órgãos normais. 

A sobrevida média de pacientes com alguns casos de câncer geralmente é curta, 

mas graças aos estudos e grandes avanços no conhecimento da Biologia Molecular já 

é possível se obter um melhor entendimento nos mecanismos fundamentais que 

regulam a proliferação e diferenciação celulares, assim como o desenvolvimento de 

metástases tumorais. (Heisenberg & Kaifaman, 2001). Destacam-se dois objetivos 

esperados no estudo da genética molecular dos tumores. Em primeiro lugar, o 

desenvolvimento do tumor que é determinado por processos progressivos neoplásicos 

e suas alterações genéticas. A observação dessas alterações permite um melhor 

entendimento do processo oncogênico. E em segundo lugar, o desenvolvimento e a 

aplicação de terapias altamente eficientes por estudos de alvos terapêuticos específicos 



 

  

originados das alterações genéticas. Estes alvos são denominados marcadores 

tumorais. (Silva, Mainent & Laizo, 2015). 

Os marcadores tumorais (ou marcadores biológicos) são 
macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos 
biológicos, cujo aparecimento e ou alterações em suas concentrações estão 
relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. Tais 
substâncias funcionam como indicadores da presença de câncer, e podem ser 
produzidas diretamente pelo tumor ou pelo organismo, em resposta à presença 
do tumor. Os marcadores tumorais, em sua maioria, são proteínas ou pedaços 
de proteínas, incluindo antígenos de superfície celular, proteínas 
citoplasmáticas, enzimas e hormônios. (Almeida et al., 2007, pp. 305-316). 

 

O uso dos marcadores tumorais possui indicações precisas e outras não muito 

recomentadas, sendo uma análise complementar aliada a outros exames, aos 

sintomas, histórico do paciente. Mas ainda assim seu uso em análises clínicas tem sido 

de grande importância para estabelecer diagnóstico, e tem demonstrado destaque no 

acompanhamento de pacientes em tratamento, na detecção de metástases, e 

recorrências. Existe um valor de referência pré-estabelecido para cada marcador, assim 

pacientes que apresentam valor de dosagem diferente desses valores devem ser 

criteriosamente avaliados. (Noaum & Rocha, 2015). 

Apesar de existirem vários estudos de marcadores tumorais são poucos que 

passaram no filtro de exame médico, quando incorporados aos padrões e guias das 

neoplasias com as quais estão relacionados. Do ponto de vista clínico, um marcador 

tumoral ideal deve atender a três características: deve ser altamente específico para um 

determinado tumor ou grupo de tumores, para que resultados positivos falsos sejam 

evitados; deve permitir a detecção de câncer mesmo com doença oculta, antes que as 

manifestações clínicas apareçam; e deve ser muito sensível, de tal forma que 

resultados falsos negativos sejam evitados. (Maya, 2010). 

Além disso, o marcador deve ser correlacionado com a massa tumoral, com a 

agressividade do tumor, com a progressão ou regressão do tumor, e na prática, ser de 

custo acessível e fácil desde o início. Já do ponto de vista técnico que seja disponível 

para a maioria dos pacientes com um bom custo eficiência. De acordo com as 

características do marcador tumoral ideal, até o momento, não existe nenhum marcador 

disponível para a prática clínica que cumpre as condições ideais e, sendo assim, devem 

ser utilizados e interpretados com essa limitação, porém não se deve ser entendido 

como se não tivessem utilidade clínica.  



 

  

O quadro 1 mostra os principais marcadores tumorais utilizados no diagnóstico, 

acompanhamento e tratamento no câncer de mama e câncer de pulmão utilizados na 

prática clínica, sua indicação mais frequente, outras patologias quais podem ser 

indicados e qual a sua principal aplicação. 

Quadro 1 – Principais marcadores tumorais utilizados no diagnóstico, 

acompanhamento e tratamento no câncer de mama e câncer de pulmão na prática 

clínica. 

Marcador Indicação mais 
frequente 

Outras patologias Principal Aplicação 

CA 15.3 Câncer de mama Patologias hepáticas 
benignas 

Seguimento de 
câncer de mama 

Catepsina D Câncer de mama - Início e progressão 
do processo 
metastático 
 

C-erbB-2 Câncer de mama Carcinomas de 
pulmão 
 

Prognóstico de 
câncer de mama 
 

PCNA Câncer de mama Câncer de bexiga 
Melanomas 
 

Estadiamento 
Prognóstico 

CEA  Câncer colorretal 
Trato digestivo 
Câncer de pulmão  

Fumantes 
Cirrose 
Doenças hepáticas 
 

Prognóstico  
Avaliação para 
tratamento 
 

CYFRA 21.1 Câncer de pulmão Asma 
Pneumonias  
Tuberculose 
 

Recorrência de 
tumor primário 
 

NSE Câncer de pulmão Tumores renais 
Enfisemas 
Pneumonias 
 

Prognósticos 
Monitoramento 
 

Fonte: Vaz, Martins, Takei & Bueno (2007). 

 

2.2 Principais marcadores tumorais utilizados na prática clínica no câncer de mama 

 

Antígeno Carboidrato (CA 15-3) 

 



 

  

Produzido pelas células epiteliais glandulares, o marcador tumoral CA 15-3 é 

classificado como uma glicoproteína e pode ser encontrado no soro de pacientes 

com câncer de mama. É considerado o marcador mais sensível e específico para 

esse tipo de neoplasia, sendo que sua sensibilidade varia de acordo com o peso e 

tamanho do tumor, podendo alcançar níveis de 88% a 96% quando o câncer já está 

disseminado. (Souza et al., 2017) 

Em média 23% dos pacientes apresentam aumento dos níveis de CA 15-3. Sua 

elevação após o tratamento pode indicar possibilidade de reincidência do câncer ou 

metástase. Mendes, Sturmer e Basegio (2010) relatam a importância da avaliação 

desse marcador para o acompanhamento do paciente, pois antes mesmo do 

aparecimento de evidências clínicas, sua elevação pode ser detectada, e devido a isso 

ainda ressalta que a dosagem do CA 15-3 é mais utilizada para o diagnóstico precoce 

da recidiva, precedendo os sinais clínicos em até 13 meses. O marcador é indicado 

para monitoramento de pacientes com doença metastática em conjunto com imagem, 

história e exame físico. Possui valor de referência de 25 U/mL, sendo que níveis 

aumentados de CA – 15-3 durante o tratamento pode indicar falha na terapêutica. 

Para Oliveira e Fonseca (2011, pp. 60-74):  

Níveis elevados de CA 15.3 podem ser observados em outras neoplasias, 
como: câncer de ovário, pulmão, colo uterino, hepatocarcinoma e linfomas. 
Também apresenta concentração elevada em doenças benignas como: hepatite 
crônica, tuberculose, sarcoidose e lúpus eritematoso sistêmico. 
 

 

Catepsina D 

 

A catepsina D é usada como marcador tumoral e vem sendo muito pesquisada. 

Caracteriza-se como uma endoprotease lisossomal ácida e é encontrada em 

praticamente todas as células dos mamíferos. Sua função fisiológica é desconhecida, 

mas acredita-se que o papel da catepsina D na carcinogênese pode estar vinculado à 

estimulação da síntese de DNA e mitose durante a regeneração tecidual e, devido ao 

seu poder proteolítico, facilitar a propagação tumoral, por digestão de proteoglicanos da 

matriz intersticial e membrana basal. (Araújo, 2013). 



 

  

Com base nessas evidências ocasionou a elaboração da hipótese de que a 

secreção de catepsina D pelas células tumorais facilitaria a iniciação e progressão do 

processo metastático. Assim, estudos cogitam que a catepsina D é uma proteína 

claramente associada à invasividade tumoral e à presença de metástases para 

linfonodos axilares. (Almeida et al., 2007). 

 

Receptor do fator do crescimento epidermal humano-2 (C-ERBB-2) 

 

Também conhecido como HER-2 e HER-2/neu o C-erbB-2 é caracterizado 

como um oncogene com peso molecular de 185Kd e pertence a uma família de 

receptores de membrana cujo domínio extracelular pode ser identificado, dosado em 

cultura ou liberado na circulação. Esse marcador é o responsável pela codificação de 

uma glicoproteína transmembrana chamada HER-2 e pode ser detectado em 20% 

a 40% dos carcinomas primários de mama, por isso seu papel nesta neoplasia tem sido 

extensivamente investigado, porém os resultados permanecem controversos. Seu uso 

está associado ao pior prognóstico e também tem sido relacionado à menor sobrevida, 

má resposta à quimioterapia e à presença de metástases em alguns estudos 

envolvendo o osteossarcoma. (Almeida et al., 2007; Becker, Galia, Morini & Viana, 

2013). 

Quanto à eficiência desse marcador, alguns autores encontraram que níveis 

elevados de C-erbB-2 é um indicador de prognóstico ruim. De acordo com alguns 

estudos, os pacientes cujos tumores exibem níveis elevados de c-erbB-2 apresentam 

uma sobrevida livre de doença menor e também uma sobrevida geral menor. Porém 

outros estudos na análise multivariada falharam em encontrar uma associação 

significativa entre a sobrevida geral, a sobrevida livre de doença e o c-erbB-2 

(Eisenberg, 2001). 

O C-erbB-2 também pode ser detectado em outras neoplasias humanas, 

incluindo cerca de um terço dos carcinomas de pulmão. Apresenta também importância 

no tratamento de pacientes com câncer de mama, onde pacientes cujos tumores 

exibem expressão aumentada desse marcador podem ter maior benefício com altas 

doses de quimioterapia. (Almeida et al., 2007). 



 

  

Antígeno nuclear de proliferação nuclear (PCNA)  

 

Denominado como antígeno nuclear de proliferação celular, o PCNA é uma 

proteína nuclear ácida de 36 kDa que funciona auxiliando os mecanismos de reparo do 

DNA danificado durante a fase da síntese do ciclo celular. Foi originalmente descoberto 

durante pesquisas com soro de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, em virtude 

de sua reação positiva com núcleos de células em proliferação e negativa com células 

em repouso de tecido normal humano. Ele se encontra em todas as fases do ciclo 

celular, sendo sua síntese maior na fase S, além de também estar relacionado tanto no 

reparo, quanto na replicação do DNA. (Zuccari, Berton, Terzian & Ruiz, 2008). 

O PCNA é utilizado como indicador de prognóstico em carcinomas de células 

escamosas orais, carcinomas cervicais, melanomas metastáticos, carcinomas     

epidermóides     do     trato aerodigestivo superior, neoplasias de bexiga e mama. 

Também está relacionado com o grau, sobrevida e progressão da doença.  A elevação 

de níveis do PCNA no câncer de mama se relaciona com tumores bem diferenciados e 

não diferenciados, pois, os tumores diferenciados, tendem a ter baixo índice de 

proliferação, enquanto os que não são diferenciados ou de alto grau demonstram ter 

um alto índice de proliferativo. (Oliveira & Fonseca, 2011). 

 

2.3 Principais marcadores tumorais utilizados na prática clínica no câncer de pulmão 

 

Antígeno carcinoembrionário (CEA)  

 

O antígeno Carcinoembrionário (CEA) o mais importante marcador estudado 

no câncer de pulmão. Foi um dos primeiros marcadores tumorais associados às 

neoplasias pulmonares e corresponde a uma glicoproteína com funções 

desconhecidas. Está presente sobre a superfície da membrana celular e 

normalmente em tecidos do sistema digestivo, e intestinal embrionário.  Possui valor 

de referência de até 3,5 ng/mL em não fumantes e de até 7,0 ng/mL em indivíduos 

fumantes e pode ser encontrado em baixos níveis em tecidos não neoplásicos e não 

fetais. (Silva & Laizo, 2015). 



 

  

Oliveira e Fonseca (2011) descrevem que O CEA pode ter níveis elevados 

nos carcinomas de diferenciação glandular. Em casos de neoplasia maligna, em 9% 

dos teratomas de testículos e 85% de carcinoma de colorretal são encontrados 

níveis elevados de CEA. Elevados níveis de CEA também são encontrados em 

neoplasias de pulmão (52% a 77%), pâncreas (61% a 68%), trato gastrintestinal (40% a 

60%), trato biliar (80%), tireoide (50% a 70%), cérvice (42% a 50%) e mama (30% a 

50%). Outras patologias também já demonstraram níveos altos de CEA, como a cirrose 

alcoólica, doença de Crohn, doenças hepáticas, doenças intestinais, doença fibrocística 

da mama, bronquite, tabagismo e insuficiência renal.  

 Como o CEA pode aparecer em vários tipos de câncer, além de outras 

patologias, a de avaliação para monitorar os tumores, é uma escolha do oncologista. 

 

Cyfra 21.1 

 
O CYFRA 21-1 é um antígeno formado por um fragmento da 

citoqueratina 19 (proteínas epiteliais) presente no soro. Ainda que presente em 
todos os fluidos corporais, seu maior destaque é no pulmão, sendo que seu 
valor de referência é de 0,25 a 3,3ng/mL. Este marcador permite diferenciar 
doenças benignas de doenças malignas do pulmão sendo altamente sensível 
para carcinoma de células escamosas, especialmente como fator de 
malignidade. (Marolli, Ribeiro, Orlandi & Chaves, 2013, pp. 50-59). 

 

O Cyfra 21.1 é um marcador de alta sensibilidade para carcinoma de células 

escamosas, sendo um fator de prognóstico ruim no carcinoma de células escamosas do 

pulmão. Pode ser detectado em níveis elevados também em carcinoma pulmonar de 

pequenas células, câncer de bexiga, de cérvice e de cabeça e pescoço. Aumenta 

inespecificamente em algumas patologias benignas pulmonares, gastrintestinais, 

ginecológicas, urológicas e de mama, podendo gerar falso-positivos. (Araújo, 2013). 

 

Enolase neuro específica (NSE) 

 

O marcador NSE foi descrito inicialmente, em 1965, por Moore e McGregor, 

como enzima catalisadora da via glicolítica anaeróbia, e se encontra distribuída em 

todos os tecidos dos mamíferos. Encontrada quase exclusivamente nos neurônios e 



 

  

nas células de origem neurendócrina, sendo a NSE a forma neuronal da enzima 

glicolítica enolase. (Pacheco, Paschoal & Carvalho, 2002). 

Almeida et al. (2007), descreve que a dosagem sérica da NSE parece ser um 

instrumento valioso para o diagnóstico de carcinoma de pulmão de pequenas células, 

relacionando à aceitável sensibilidade com alto grau de especificidade. É possível notar 

sua presença consistentemente mais elevada na doença extensa do que na localizada, 

e a NSE ainda possui sensibilidade fortemente correlacionada com o estágio da 

doença. Outro fator relevante à NSE seria sua utilização como forma de monitor 

terapêutico nos pacientes em curso quimioterápico, em que seus valores séricos 

tendem a subir ou baixar de acordo com a resposta à terapia empregada e até antever 

recidiva da doença. 

Esse marcador também pode ser utilizado como indicador de prognóstico da 

extensão da isquemia cerebral em pacientes em coma pós-parada cardiorrespiratória, 

em tumores renais e em patologias benignas como enfisemas e pneumonias podem 

apresentar níveis séricos elevados em 10% dos casos. (Oliveira & Fonseca, 2011). 

4. CONCLUSÃO 

Este estudo de revisão levantou dados bibliográficos sobre marcadores tumorais 

utilizados na prática clínica no câncer de mama e no câncer de pulmão. Com base na 

literatura pesquisada ressaltou-se a importância da utilização dos marcadores tumorais 

no manejo clínico de pacientes com câncer. Pode-se concluir que estes marcadores 

são ferramentas importantes na prática clínica diária, com um papel fundamental no 

âmbito de neoplasias, mas limitado no âmbito do diagnóstico. Porém é importante 

ressaltar que têm sido fundamentais no diagnóstico precoce da doença, através de sua 

constatação nas células e tecidos com diferenciação neoplásica, como fator auxiliar o 

acompanhamento da evolução de tumores durante seus tratamentos, como também 

para detectar com relativa precocidade situações conhecidas por recidiva tumoral ou 

retorno do tumor. 



 

  

O uso de marcadores tumorais faz parte de uma série de exames 

complementares, e sempre que sua utilização for necessária, deve ser analisado 

acompanhado de outros métodos para diagnóstico.  

Por ser considerado um conceito moderno em neuro-oncologia, ainda existe uma 

grande área de marcadores tumorais a ser descoberta, sendo assim são necessários 

mais estudos para que seja encontrada a identificação de um marcador ideal para o 

câncer mamário e o câncer pulmonar ou marcadores relevantes em seu prognóstico. O 

CA 15-3 foi destacado como principal marcador utilizado do tumor de mama, e o CEA 

no tumor de pulmão. A pesquisa de marcadores tumorais pode ser vista como uma 

oportunidade para se diminuir a grande mortalidade por câncer de mama e câncer de 

pulmão, pois seu uso na prática clinica poderia ajudar a identificar precocemente 

tumores potencialmente agressivos e assim utilizar um tratamento que poderia alterar 

favoravelmente o curso da neoplasia.  

Assim, a utilização de marcadores tumorais no seguimento neoplásico é de 

extrema importância, pois, quando os marcadores são detectados, possibilita ao 

clínico definir a terapia mais adequada proporcionando     aos pacientes maiores 

chances de controle e cura da doença. 
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