
Nível Elevado 
de Autoanticorpos

Nível Moderado 
de Autoanticorpos 

Um exame de sangue simples 
para avaliação de risco 
e detecção precoce 
do câncer de pulmão 
em pacientes de alto risco.
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Não

Sim Não

*As Diretrizes podem variar de acordo com a região geográfica/país.

Siga as Diretrizes para 
o Gerenciamento 

de Nódulos.* 
Leia sobre o uso de  
EarlyCDT—Lung
na estratificação 

de risco dos nódulos. 

Repetir Tomografia 
Computadorizada (TC) em 
intervalos de 6–12 meses.

Se inalterado aos 24 
meses, repetir  

EarlyCDT—Lung

Tomografia 
Computadorizada (TC) Inicial

Repetir EarlyCDT—Lung
após 24 meses

Não indicado o uso de 
EarlyCDT—Lung

Repetir Tomografia 
Computadorizada (TC) em 
intervalos de 3–6 meses.

Se inalterado aos 24 
meses, repetir

EarlyCDT—Lung

Sim

Verificar a indicação 
para o uso de 
EarlyCDT—Lung

TC positiva para nódulo

Indicado o uso de 
EarlyCDT—Lung

EarlyCDT—Lung
Resultado do teste com

Nível Não Significativo 
de Autoanticorpos

EarlyCDT—Lung

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não indicado o uso de
EarlyCDT—Lung

FIM

FIM

Como usar o EarlyCDT—Lung 

Idade ≥ 50 anos?

Idade ≥ 40 anos?

Resultado com
EarlyCDT—Lung

Resultado com
EarlyCDT—Lung

Resultado com

carga tabágica 
≥ 20 anos - maço?

Apresenta fatores de 
risco não relacionados 

ao tabagismo?

TC positiva para nódulo

Tomografia 
Computadorizada (TC) Inicial

*Carga tabágica = maços fumados por dia x número de anos fumando; 1 ano-maço é definido como 20 cigarros fumados por dia, durante um ano.
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Autoanticorpos detectáveis por  EarlyCDT—Lung 

Tumores de crescimento intermediário Exemplos: Carcinoma de Células Escamosas, Adenocarcinoma

0 4.2 anos 8.4 anos 12.6 anos 16.8 anos

Tumores de crescimento rápido (até 30% de todos os cânceres de pulmão)7 Exemplos: Carcinoma de Grandes Células, Carcinoma de Pequenas Células

0 1.1 anos 2.3 anos 3.4yrs 4.6 anos

0mm 2mm 8mm 40mm 100mm

Tamanho do Tumor e Detectabilidade

EarlyCDT—Lung
pode detectar 

o câncer 
de pulmão 4 anos
 ou mais ANTES 
do diagnóstico.

Uma ervilha Uma Bola de Golfe

O Câncer 
de pulmão 

é geralmente 
detectado já em 
um estágio final Um Grapefruit 

ou uma Toranja

Óbito
Detectável pela TC 

Tomografia 
Computadorizada

Claramente 
identificável/visível na TC 

Tomografia 
Computadorizada

Identificável 
Clinicamente /Sintomas 

Físicos Presentes 

Uma cabeça 
de alfinete

*A Early Cancer Detection Test – Lung Cancer Scotland (ECLS)

Detectando precocemente o câncer de pulmão com EarlyCDT—Lung 

É um exame de sangue que mede 7 autoanticorpos 
pelo método ELISA..7

Estes 7 autoanticorpos estão relacionados à presença de câncer de pulmão.7

De 100 provas altamente 
positivas, mais de 82 
correspondem a pacientes 
com câncer de pulmão.

Quem deve ser testado?
EarlyCDT—Lung  é recomendado para pacientes de alto risco - aqueles que apresentam risco de câncer 
de pulmão devido a uma combinação de idade, sexo, carga tabágica/histórico de tabagismo e outros 
fatores de risco com histórico prévio de enfisema/DPOC, história familiar de câncer de pulmão 
(parentes de primeiro grau) ou exposições ambientais (radônio, poeira, amianto, substâncias radioativas).

O paciente deve ter pelo menos 50 anos de idade com um histórico de carga tabágica de 20 anos - maço 
ou mais, ou ter de 40 a 49 anos de idade com carga tabágica de mais de 20 anos - maço e pelo menos 
um fator de risco adicional. Os pacientes não devem ter histórico prévio de qualquer tipo de câncer.* 

O estudo ECLS*A, em andamento, conduzido pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) na Escócia, está 
avaliando  EarlyCDT—Lung  em 12.210 pacientes de alto risco, tornando-o o maior estudo 
randomizado e controlado para detecção precoce de câncer de pulmão baseado em biomarcadores. 
Os resultados provisórios do estudo demonstram uma mudança no estadiamento da doença  
de 55%: no estudo, 75% de todos os cânceres de pulmão encontrados (n=16) estavam nos estágios 
1 ou 2; enquanto na prática clínica na Escócia, 80% dos cânceres do pulmão são diagnosticados nas 
fases 3 ou 4.6   

Quão preciso é  EarlyCDT—Lung? 

A acuracidade global é de 92%. 
Dependendo do nível de autoanticorpos no sangue comparados aos valores de corte, os resultados do teste são 
relatados como Nível Elevado, Nível Moderado e Nível Não Significativo de Autoanticorpos Detectados.

Acuracidade Performance (PPV)9

 (Elevado)8,9,10 97% 1 em 5
EarlyCDT—Lung  (Moderado & Elevado)8,9,10 92% 1 em 10
Tomografia Computadorizada  (Anual)3 73% 1 em 25
Mamografia11 92% 1 em 26
Cologuard®12 84% 1 em 27

Taxas de câncer 13: EarlyCDT—Lung & Tomografia Computadorizada = 1,2%, Mamografia = 0,8%, ologuard®=0,6%  

Verdadeiro Positivo = câncer  Falso Positivo = sem câncer

EarlyCDT—Lung

EarlyCDT—Lung beneficiará os pacientes?
Um típico paciente de alto risco: homem de 65 anos com carga tabágica de 45 anos - maço

Se ele tem um resultado de teste de Nível Moderado,  seu risco estimado de ter câncer de pulmão em um ano quase 
triplica, passando para 3.5%
Se o resultado do teste for de Nível Elevado, o risco estimado de ter câncer de pulmão em um ano é de  19.3%, um risco 
aumentado em mais de 16 vezes.

Se este paciente tiver um resultado de  Nível Não Significativo de Autoanticorpos Detectados, seu risco estimado 
de ter câncer de pulmão em 1 ano fica essencialmente inalterado em relação ao seu estado de risco pré-teste, ou 

Sensibilidade Especificidade VPP ajustado 
a prevalência de 25%

VPP ajustado 
a prevalência de 1,2%
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