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Recomendação  

 

Escolha não determinar biomarcadores tumorais na abordagem diagnóstica inicial. 

Justificação  

 

Sabe-se que o doseamento de certos biomarcadores tumorais é útil para monitorizar o desenvolvimento/evolução de 

tumores específicos em resposta ao tratamento ou na detecção de alterações na sua atividade ou no aparecimento de 

tumor secundário ou recorrente. Em algumas circunstâncias, são auxiliares úteis na detecção de tumores específicos, 

quando há uma forte predisposição ou suspeita, como na deteção de hepatocarcinoma em doentes com hepatite C crónica 

e cirrose. No entanto, inúmeras revisões sistemáticas demonstram que não vale a pena testar biomarcadores em doentes 

com sintomas não específicos, na esperança de encontrar um tumor não detetado. Os marcadores tumorais geralmente 

não devem ser usados na abordagem diagnóstica inicial e raramente são diagnósticos devido às baixas sensibilidade e 

especificidade. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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