
AGOSTO
BRANCO

AGOSTO 2020

TÍTULO
USPSTF PUBLICA NOVA RECOMENDAÇÃO 
PARA RASTREAMENTO DE CÂNCER DE 
PULMÃO NOS ESTADOS UNIDOS

AUTOR:
ELLIAS MAGALHÃES E ABREU LIMA

SCIENTIFIC
NEWS

ONCOMED
HEADLINE

Referências
de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, Scholten ET, Nackaerts K, 
Heuvelmans MA, Lammers JW, Weenink C, Yousaf-Khan U, Horeweg N, 
van’t Westeinde S. Reduced lung-cancer mortality with volume CT 
screening in a randomized trial. New England Journal of Medicine. 2020 
Feb 6;382(6):503-13.



Em 7 de julho de 2020 a agência norte-americana 
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) 
postou nova recomendação ampliando a indicação 
da tomografia computadorizada de baixa taxa de 
dose (TCBD) do tórax para rastreamento de 
pacientes com alto risco para desenvolvimento de 
câncer de pulmão. Agora são considerados 
pacientes de alto risco aqueles entre 50 e 80 anos 
com uma carga tabágica de pelo menos 20 
anos/maço que ainda fumam ou que interromperam 
o vício há menos de 15 anos.

USPSTF é um painel independente de especialistas 
em atenção primária e epidemiologia que revê 
sistematicamente e periodicamente evidências de 
efetividade e desenvolve recomendações acerca de 
medidas de prevenção de doenças. As análises da 
agência avaliam a evidência científica para 
determinar se medidas preventivas (rastreamento, 
aconselhamento e medicações preventivas) devem 
ser consideradas em pacientes assintomáticos. 
USPSTF não considera anál ises de custo-
efetividade nas suas recomendações e exerce 
grande influência sobre o que é coberto pelos 
planos de saúde privados nos Estados Unidos.

Nessa nova recomendação, a força tarefa modificou 
dois critérios que praticamente irá dobrar o número 
de pacientes com indicação de realizar o exame de 
rastreamento nos Estados Unidos. O primeiro deles 
foi a redução da idade de início do screening de 55 
para 50 anos e segunda mudança diz respeito à 
redução da carga tabágica de 30 anos/maço para 
20 anos/maço.

O grau da recomendação foi dado como B, o que 
significa que há alto grau de certeza que o benefício 
seja de magnitude moderada ou que há moderada 
certeza de que o benefício seja de moderado a 
substancial. Segundo um diretor da agência, há 
cada vez mais evidência de se iniciar o rastreamento 
em indivíduos mais jovens e com cargas tabágicas 
menores. Tal medida irá beneficiar especialmente a 
população negra e de mulheres, que usualmente 
apresentam menor carga tabágica mas que 
também estão sob alto risco de desenvolver a 

doença.

De acordo com essa nova recomendação, pessoas 
entre 50 a 80 anos devem discutir com seus 
respectivos médicos assistentes se encaixam no 
perfil de pacientes de alto risco em que há 
recomendação de rastreamento do câncer de 
pulmão. Caso haja essa indicação, decisão 
compart i lhada ent re  médico e  pac iente , 
considerando possíveis riscos e benefícios do 
exame devem ser pautados antes de uma decisão 
final de realizar ou não a TCBD do tórax anual.

A nova recomendação da agência vai de encontro a 
de outras entidades norte-americanas como 
American Cancer Society, American Thoracic 
Society, American College of Chest Physicians e 
American Lung Association.
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