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RESUMO 

 

Marins LV. Avaliação dos subtipos morfológicos e imuno-histoquímicos de 
Colangiocarcinoma e sua correlação com o status do oncogene HER2/c-erbB-2 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
INTRODUÇÃO: O Colangiocarcinoma (CC) é uma neoplasia em que subtipos 
histológicos necessitam de melhor caracterização fenotípica e molecular. 
OBJETIVOS: Caracterizar CCs a partir da morfologia, perfil de expressão de 
mucinas e o status do oncogene HER2/c-erbB-2. MÉTODOS: Foram incluídos 
56 pacientes com diagnóstico de CC, operados no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre 1992 e 2009. CCs 
foram classificados em subgrupos baseados no fenótipo da célula neoplásica: 
CC convencional (CCC), colangiolocarcinoma (CLC), carcinoma de células 
intermediárias (CaCI) e variantes histológicas menos comuns. Dados sobre 
idade, sexo, tamanho, localização na árvore biliar, padrão macroscópico, grau 
de diferenciação tumoral e evidências de doença hepática subjacente foram 
coletados. Estudo imuno-histoquímico foi realizado para os antígenos MUC1, 
MUC2, MUC4, MUC5AC e MUC6 e para a oncoproteína HER2. Hibridização in 
situ por fluorescência (FISH) foi conduzida para avaliar a presença da 
amplificação do gene HER2/c-erbB-2. RESULTADOS: A distribuição dos casos 
revelou 38 CCCs (68%), quatro CLCs (7%), nove CaCIs (16%), um CCC-CLC 
(2%) e quatro variantes raras (7%). Foram 33 homens (59%) e 23 mulheres 
(41%), com idade média de 56,3 anos. Apenas dois de 38 CCCs (5,2%), mas 
dois de quatro CLCs (50%) e oito de nove CaCIs (88,8%) tinham mais de 40 
mm. Todos os quatro CLCs e seis dos nove CaCIs (66,6%) eram intra-
hepáticos, enquanto 22 dos 38 CCCs (57,9%) estavam localizados na região 
hilar e 16 eram extra-hepáticos (42,2%). O padrão macroscópico mostrou 34 
dos 38 CCCs com padrão infiltrativo periductal (89,5%). Todos os CLCs e 
CaCIs exibiram padrão de formação de massa. Quanto ao grau de 
diferenciação tumoral, 33 casos foram bem (58,9%), 19 moderadamente 
(33,9%), três poucos diferenciados (5,4%) e um indiferenciado (1,8%). Doença 
hepática subjacente foi avaliada em 41 casos. Detectou-se hepatolitíase em 
quatro (7,1%), malformação da placa ductal em 14 (25%) e colangite crônica 
em 27 casos (48,2%). Todos os CCCs foram positivos para MUC1 e muitos 
deles foram positivos para MUC5AC (92,1%), MUC4 (63,2%) e MUC6 (76,3%), 
enquanto uma minoria foi positiva para MUC2 (23,7%). A maioria dos CLCs foi 
positiva para MUC1 (75%) e todos CLCs foram negativos para MUC2, 
MUC5AC e MUC6. A maioria dos CaCIs foi positiva para MUC1 (77,8%) e 
MUC6 (55,6%) e apenas alguns casos foram positivos para MUC4 (22,2%), 
MUC2 (11,1%) e MUC5AC (11,1%). De acordo com o protocolo para 
carcinoma mamário invasivo, dois casos foram positivos (3+) para 
imunoexpressão de HER2, com 36 casos negativos (escores 0 e 1+) e 18 
duvidosos (2+); com protocolo de carcinoma gástrico invasivo, seis casos 
foram positivos, 17 negativos e 33 duvidosos. A análise da amplificação do 
HER2/c-erbB-2 pelo FISH revelou 41 casos negativos (73,2%), sete positivos 
(12,5%) e oito inconclusivos (14,3%). A acurácia dos testes imuno-



histoquímicos foi comparada com o FISH sendo o protocolo proposto para 
carcinoma gástrico superior ao do carcinoma mamário. CONCLUSÕES: Os 
subtipos histológicos de CCs possuem diferentes características e perfil de 
imunoexpressão das mucinas. A frequência de amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 foi relativamente alta nesse câncer e o melhor protocolo imuno-
histoquímico a ser usado na investigação inicial é o aplicado em carcinoma 
gástrico invasivo. Esses aspectos devem ser considerados nas abordagens 
diagnóstica e terapêutica desses tumores. 
 
Descritores: Colangiocarinoma/classificação; Adenocarcinoma; Neoplasia dos 
ductos biliares; Mucinas; HER2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Marins LV. Evaluation of morphological and immunohistochemical subtypes of 
Cholangiocarcinoma and its correlation with status of HER2/c-erbB-2 oncogene 
[Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
 

INTRODUCTION: Cholangiocarcinoma (CCA) is a neoplasm in which several 
histological subtypes have been described and these still require better 
phenotypic and molecular characterization. OBJECTIVES: Characterize CCA 
morphologically, analyze mucin expression profile and evaluate HER2/c-erbB-2 
oncogene product status. METHODS: A total of 56 cases of CCA were obtained 
from patients who had undergone surgery between 1992 and 2009 at Hospital 
das Clinicas of University of São Paulo School of Medicine. CCA was classified 
into subgroups based on neoplastic cell phenotype: conventional CCA (CCC), 
cholangiolocarcinoma (CLC), intermediate cell carcinoma (InCC) and less 
common histological variants. Data on patient gender, age, tumor size, location 
along biliary tree, macroscopic pattern, degree of differentiation and histological 
evidence of underlying diseases were collected. Immunohistochemistry was 
performed on tissue microarray for MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC and MUC6 
antigens and for HER2 oncoprotein. Fluorescence in situ hybridization (FISH) 
study was conducted to evaluate the presence of HER2/c-erbB-2 gene 
amplification. RESULTS: Distribution of cases revealed 38 CCCs (68%), 4 
CLCs (7%), 9 InCCs (16%), 1 CCC-CLC (2%) and 4 rare variants (7%). There 
were 33 male (59%) and 23 female patients (41%), with an average age of 56.3 
years. Only 2 of 38 CCCs (5.2%), but 2 of 4 CLCs (50%) and 8 of 9 InCC 
(88.8%) had more than 40 mm. All 4 CLCs and 6 of 9 InCCs (66.6%) were 
intrahepatic, while 22 of 38 CCCs (57.9%) were located at hilar region and 16 
were extrahepatic (42.2%). Macroscopic pattern showed 34 of 38 CCCs of 
periductal infiltrative type (89.5%). All CLCs and InCCs presented as mass-
forming pattern. Regarding degree of tumor differentiation, 33 cases were well 
differentiated (58.9%), 19 moderately differentiated (33.9%), 3 poor 
differentiated (5.4%) and 1 undifferentiated (1.8%). Underlying liver disease 
could be evaluated in 41 cases. Hepatolithiasis was observed in 4 (7.1%), 
ductal plate malformation in 14 (25%) and chronic cholangitis in 27 cases 
(48.2%). All CCCs were positive to MUC1 and many of them were positive to 
MUC5AC (92.1%), MUC4 (63.2%) and MUC6 (76.3%) while a minority was 
MUC2 positive (23.7%). Most of CLC were positive to MUC1 (75%) and all CLC 
were negative to MUC2, MUC5AC and MUC6. The majority of InCCs were 
positive to MUC1 (77.8%) and MUC6 (55.6%), and only a few cases were 
positive to MUC4 (22.2%), MUC2 (11.1%) and MUC5AC (11.1%). According to 
invasive mammary carcinoma protocol, only 2 cases were positive (3+) to 
HER2 immunoexpression, with 36 cases being negative (0 and 1+ score) and 
18 equivocal (2+); with invasive gastric carcinoma protocol, 6 cases were 
positive, 17 negative and 33 equivocal. Analysis of HER2/c-erbB-2 amplification 
using FISH revealed 41 negative cases (73.2%), 7 positive (12.5%) and 8 



inconclusive (14.3%). Accuracy of immunohistochemistry was compared to 
FISH and the best immunohistochemical protocol was that proposed for 
invasive gastric carcinoma rather than that described for invasive mammary 
carcinoma. CONCLUSIONS: Subtypes of CCAs present different features and 
mucin expression profile. Amplification of HER2/c-erbB-2 was relatively frequent 
in CCA and the best immunohistochemical protocol to be used as initial 
investigation was that proposed for invasive gastric carcinoma. These aspects 
should be considered in diagnostic and therapeutic approach of these tumors.  
 
Descriptors: Cholangiocarcinoma/classification; Adenocarcinoma; Neoplasm 
ofthe biliary tract; Liver; Mucin; HER2. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O adenocarcinoma de vias biliares, também denominado 

colangiocarcinoma (CC), é uma neoplasia pouco frequente e agressiva, 

associada à elevada taxa de mortalidade (1). Estudos avaliam os fatores de 

risco para esta neoplasia e tentam estabelecer as vias moleculares envolvidas 

no processo da carcinogênese biliar, com finalidade de aplicação diagnóstica, 

prognóstica e terapêutica (2-4). Gradativamente, têm-se reconhecido vários 

subtipos de carcinomas com diferenciação colangiocelular, desde neoplasias 

com padrão de grandes ductos biliares, passando por neoplasias 

colangiolares/ductulares, até neoplasias mistas colangiocelulares e 

hepatocitárias, sendo propostos muitos tipos de classificações (5-9). Apesar do 

aumento de estudos moleculares nesta área, poucos deles consideram a 

heterogeneidade histológica desta neoplasia (4, 10). Há também necessidade 

clínica crescente de identificação de marcadores moleculares de 

suscetibilidade a tratamentos mais específicos, sendo que a amplificação do 

HER2/c-erbB-2 é alvo de alguns dos tratamentos bem sucedidos, não só em 

carcinomas mamários, mas também em carcinomas gástrico, colorretal, 

pulmonar e do trato urinário, isoladamente ou em combinação com outras 

terapias sistêmicas (11-13). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

A partir de uma casuística de espécimes de ressecção cirúrgica, avaliar 

a frequência dos diferentes subtipos histológicos de CCs, segundo os 

conceitos mais recentes de classificação destes tumores, estabelecendo a 

distribuição dos casos de acordo com o tamanho do tumor, localização ao 

longo da árvore biliar, padrão macroscópico, grau de diferenciação histológica 

e associação com aspectos sugestivos de doença hepática de base. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Identificar, nos subtipos histológicos de CCs, o padrão de expressão 

de mucinas (MUCs) dos tipos 1, 2, 4, 5AC e 6 (MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC 

e MUC6). 

 

– Caracterizar o padrão de expressão imuno-histoquímica da 

oncoproteína HER2 nos subtipos histológicos de CCs. Correlacionar os 

escores de imunoexpressão da oncoproteína HER2 em CCs com resultados da 

pesquisa de amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2, utilizando a técnica de 

hibridização in situ por fluorescência (FISH). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

O CC foi inicialmente descrito por Durand-Fardel em 1840 (16, 17). É 

uma neoplasia maligna pouco comum, compreendendo 15-20% das neoplasias 

hepatobiliares (18-22). Dentre os tumores gastrointestinais, é responsável por 

cerca de 3% das neoplasias e a sobrevida a longo prazo em cinco anos está 

em torno de 3,5% (20, 23, 24). Embora o CC seja classicamente aceito como 

neoplasia originária do revestimento epitelial dos ductos biliares, mais 

recentemente, estudos têm sugerido uma origem a partir de células 

tronco/progenitoras hepáticas (25-28). 

 

3.2  EPIDEMIOLOGIA 

 

A prevalência do CC é heterogênea, sendo que os maiores índices se 

encontram na Ásia (20, 29-31). Nos Estados Unidos, a incidência anual está 

em torno de 1,6 casos por 100.000 habitantes (22, 32). Estudos 

epidemiológicos mais antigos agrupavam CCI com outros tumores hepáticos, 

CCE com neoplasias da vesícula biliar e CCH eram, muitas vezes, 

considerados CCI. Devido à histórica falta de uniformidade na classificação 

dessas neoplasias, a verdadeira incidência destas pode ser ainda 

desconhecida (33, 34). Vários estudos documentam aumento na incidência de 

CCI nas últimas décadas. A causa do aumento na incidência de CCI ainda não 

está esclarecida, porém este fenômeno parece ser independente da melhoria 

nas técnicas diagnósticas ou de reclassificação de casos (23, 35). CC acomete 

mais homens e é raramente diagnosticado antes dos 40 anos de idade (36, 37). 

Há variação étnica no comprometimento por esta neoplasia, explicada por 

diferenças genéticas, ambientais e socioeconômicas, sendo que no continente 

americano há predomínio no grupo hispano-americano (38). 
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3.3  FATORES DE RISCO 

 

São conhecidos muitos fatores de risco para o desenvolvimento de CC 

(19-21, 30, 39). Independentemente do fator de risco implicado, a presença de 

inflamação crônica com consequente injúria ao epitélio biliar e/ou estase de bile 

parecem ser condições fundamentais no processo de carcinogênese (40, 41). 

Neste contexto, a liberação local de citocinas e produção de derivados reativos 

de oxigênio, dentre outros, levam a um estresse celular prolongado com 

elevada proliferação celular e acúmulo de erros no DNA (30, 42-44).  

Nos países ocidentais, o fator de risco mais comum para o 

desenvolvimento de CC é a colangite esclerosante primária (CEP) (23, 45-52). 

Esta doença inflamatória idiopática e progressiva dos ductos biliares costuma 

se associar com doenças intestinais inflamatórias, em especial com a retocolite 

ulcerativa (53-55). A progressão da CEP resulta em fibrose biliar com 

possibilidade de progressão para cirrose, porém a complicação mais temida é 

a ocorrência do CC (36, 41, 56, 57). A prevalência de CC em pacientes com 

CEP está entre 1% (57) e 7% (58), dependendo dos métodos utilizados para 

diagnóstico e do seguimento clínico realizado (50, 59). O desenvolvimento de 

CC nos pacientes com CEP é precoce quando comparado ao desenvolvimento 

de CC na população geral (em torno de 40 e 78 anos, respectivamente) (33, 55, 

60-63). Cerca de 60% dos pacientes com CEP que desenvolvem CC 

apresentam displasia de ductos biliares em áreas não tumorais ao se avaliar 

explantes hepáticos (64). Na maioria dos pacientes, o CC é diagnosticado nos 

primeiros dois anos após o diagnóstico da CEP (61, 65). 

A colonização da árvore biliar por parasitas é também importante fator 

de risco para desenvolvimento do CC, sendo a carcinogênese um evento de 

múltiplos passos (66). As relações entre Clonorchis sinensis (encontrado no 

Japão, Coréia e Vietnam) e Opisthorchis viverrini (encontrado na Tailândia, 

Laos e Malásia) e CC são bem estabelecidas (67, 68). A infecção por estes 

helmintos é problema de saúde pública no sudeste asiático e pessoas que têm 

hábitos de ingerir alimentos crus são expostas a maior risco de contaminação 

parasitária (69). Os mecanismos de carcinogênese incluem dano mecânico 
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causado pela movimentação dos parasitas, efeitos de moléculas 

secretadas/excretadas por estes e resposta imunológica associada a infecção 

helmíntica (70). 

A hepatolitíase é um fator de risco comum em países da Ásia. A 

incidência de CC relatada neste grupo é variável e está entre 1,3% (71) e 21% 

(72). O mecanismo envolvido no desenvolvimento da neoplasia inclui colestase, 

com modificação na composição da bile e inflamação da árvore biliar (73). O 

CC associado à hepatolitíase é frequentemente evento secundário a alterações 

inflamatórias da árvore biliar, sendo, muitas vezes, difícil o diagnóstico 

diferencial entre colangite e neoplasia e, essa dificuldade, faz com que muitas 

vezes o CC seja descoberto em fase avançada da doença (71, 72, 74). 

Anormalidades hepáticas congênitas, como síndrome de Caroli, cistos 

de colédoco e malformação da placa ductal hepática têm sido associadas à 

possibilidade de desenvolvimento de CC ao longo da vida. Os complexos de 

Von Meyenburg, foram inicialmente descritos em 1906 como uma lesão 

congênita, são encontrados incidentalmente em até 5,6% das autópsias de 

adultos americanos e a associação entre CCI e estes complexos foi observada 

em até 35% dos casos (75). A doença/síndrome de Caroli também pertence ao 

grupo das malformações congênitas da placa ductal e, apesar da incidência 

baixa na população geral (menos de 1%), tem como complicações colangite, 

cálculos biliares e pode evoluir neoplasia intraepitelial e carcinoma invasivo 

(76). Alguns estudos sugerem que a evolução para carcinoma siga o processo 

em múltiplas fases, passando pela etapa intermediária de displasia (75, 77, 78). 

Existem evidências de aumento da incidência de CC em portadores de 

vírus hepatotrópicos como os vírus da hepatite C (VHC) e da hepatite B (VHB) 

(79-84). A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi identificada 

como potencial fator de risco, mas ainda não se sabe se o próprio vírus é o 

principal responsável ou se os fatores correlatos como infecção concomitante 

pelo VHC são responsáveis pela associação (85). 

Tabagismo(86), etilismo(87) e obesidade (88) são considerados fatores 

de risco, mas os dados na literatura ainda são conflitantes (88).  
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3.4  DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico de CC requer correlação entre dados clínicos, exames de 

imagem, marcadores tumorais e avaliação citológica/histológica, porém alguns 

autores referem que nenhum dos métodos diagnósticos disponíveis (incluindo 

análise histológica de tecido obtido por biópsia) podem diferenciar origem 

benigna ou maligna de estreitamentos biliares, sendo muitas vezes o 

diagnóstico realizado em espécime cirúrgico (89-92).  

 

3.4.1 História clínica 

 

A história clínica de CC é geralmente insidiosa. Pacientes com lesões 

extra-hepáticas, incluindo lesões hilares, costumam desenvolver síndrome 

colestática (93). Pacientes com lesões intra-hepáticas, em geral, apresentam 

perda de peso, dor abdominal e sinais e sintomas inespecíficos (93). É sempre 

importante pesquisar se existem fatores de risco associados (89).  

 

3.4.2 Marcadores tumorais 

 

Os marcadores tumorais mais estudados incluem os antígenos 

carboidrato 19-9 (CA 19-9), carboidrato 125 (CA-125) e carcinoembrionário 

(CEA). CA125 e CEA são sabidamente inespecíficos e podem estar elevados 

no contexto de outras malignidades gastrointestinais e ginecológicas. CA19-9 é 

mais frequentemente utilizado como marcador tumoral para CC, porém 

apresenta importantes limitações, pois pode apresentar níveis séricos 

aumentados em outras neoplasias gastrointestinais e ginecológicas, bem como 

em casos de colangite bacteriana (94). Além disso, as concentrações do CA19-

9 dependem do tipo sanguíneo de Lewis, sendo que cerca de 10% da 

população é tipo sanguíneo de Lewis negativa e tem níveis indetectáveis de 

CA19-9 (95).  
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3.4.3 Exames de imagem 

 

As modalidades mais utilizadas incluem ultrassonografia, tomografia 

computadorizada, colangiografia e ressonância magnética. A ultrassonografia 

costuma ser o teste inicial. Essa técnica pode detectar massa intra-hepática, 

extra-hepática e/ou dilatação de ductos biliares, além de sugerir diagnósticos 

diferenciais como litíase (96). A tomografia computadorizada é capaz de 

identificar massas, pode revelar linfadenopatia e é utilizada para estadiamento 

da doença. A colangiografia é considerada padrão ouro e é importante para 

diagnóstico e planejamento terapêutico. Pode ser realizada por diferentes 

meios, incluindo vias endoscópicas (colangiopancreatografia endoscópica 

retrógrada - CPER), percutânea (colangiografia trans-hepática percutânea - 

CTP) ou por ressonância magnética (colangiografia por ressonância 

magnética). Através destes meios, exames citológicos e biópsias podem ser 

realizados, além de terapias paliativas (97). A ressonância magnética é 

considerada, atualmente, modalidade de escolha para o diagnóstico de CC. É 

útil para visualizar parênquima, avaliar envolvimento vascular e extensão da 

neoplasia, sendo importante para o estadiamento. Outras modalidades incluem 

tomografia de emissão de pósitrons (PET), análise de imagens digitalizadas 

(DIA), hibridização in situ detectada por fluorescência (FISH), ultrassonografia 

endoscópica e aspiração por agulha fina guiada por ultrassonografia 

endoscópica. A confirmação histológica e/ou citológica é importante para o 

diagnóstico de CC (98). Alguns autores acham controversa a necessidade de 

biópsia para o diagnóstico de CC. Embora o diagnóstico positivo de câncer 

seja confirmatório, o resultado negativo não exclui a possibilidade de neoplasia 

maligna, sendo a cirurgia a melhor opção para o esclarecimento de lesões 

suspeitas, especialmente em exames de imagem com biópsias negativas (90). 

A CPER com realização de escovado da via biliar é utilizada para analisar 

áreas de estreitamento, porém a sensibilidade do método é baixa (positividade 

em apenas 30% dos CC). A combinação de citologia e histologia permite 

diagnóstico de 40-70% dos casos de CC (89).  
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3.5  TRATAMENTO 

 

Diferentes modalidades de tratamento podem ser aplicadas. A 

ressecção cirúrgica com finalidade curativa é o tratamento de escolha, mas a 

maioria dos pacientes apresenta doença avançada no momento do diagnóstico. 

Para CCI isolado, pode ser realizada lobectomia ou segmentectomia hepática. 

Para lesões hilares, é realizada ressecção de ducto biliar acompanhada ou não 

por ressecção de parênquima hepático. Pacientes com CCE podem ser 

submetidos à ressecção da árvore biliar associado ou não à 

pancreatoduodenectomia. Vários fatores que influenciam a ressecabilidade do 

tumor devem ser avaliados, incluindo extensão local da neoplasia, metástases, 

envolvimento vascular e comorbidades. Terapias neoadjuvantes, apesar de 

serem utilizadas, têm aplicação, muitas vezes, restrita por mal estado geral do 

paciente ou obstrução biliar (29). O transplante hepático não é o tratamento de 

escolha inicial para a maioria dos pacientes com CC, porém estudos 

demonstram benefícios para pacientes selecionados por critérios restritos (99). 

A radioterapia e/ou quimioterapia adjuvantes parecem não melhorar a 

sobrevida ou evitar recorrência, entretanto o uso destas terapias é apropriado 

após a ressecção, mesmo em pacientes com margens cirúrgicas livres de 

neoplasia, devido à possibilidade de recorrência (99). A terapia paliativa é 

aplicada em pacientes com tumores não passíveis de ressecção, pois pode 

melhorar a qualidade de vida e inclui cirurgias de descompressão, stents, 

terapia fotodinâmica e ablação local do tumor (99). Devido aos recentes 

avanços no entendimento das alterações moleculares, muitas anormalidades 

genéticas foram demonstradas em diferentes tipos de CC e estudos clínicos 

têm sido realizados com a utilização de terapia específica, voltada para alguns 

alvos moleculares que incluem: inibidores pan-HER, inibidores multiquinase, 

inibidores ROS1 e/ou ALK, anti-IDH1, inibidores MET, análogos de 

nucleotídeos, antagonistas VEGFR2 e imunoterapia com uso de inibidores anti-

PD-1 (100, 101), entretanto a utilização destas ferramentas é ainda limitada a 

protocolos de pesquisa clínica (102, 103). Dados sobre utilização de terapia 

anti-HER2 em carcinomas da árvore biliar são pouco numerosos, sendo as 
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drogas mais utilizadas o Trastuzumabe (104), o Lapatinibe (105) e o 

Pertuzumabe (13), isolados ou em associação, na dependência da presença 

da amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 e presença de mutações 

associadas (13, 101). 

 

 

3.6  EVOLUÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES UTILIZADAS EM CC 

 

Historicamente, a classificação das neoplasias primárias do fígado é um 

assunto bastante discutido na literatura mundial. A classificação microscópica 

inicial dos tumores hepáticos foi proposta por Yamagiwa em 1911, o qual 

dividiu esses tumores em hepatomas e colangiomas, tendo como objetivo 

principal dar ênfase à célula que originou a neoplasia. Em 1911, Goldzieher e 

von Bokay complementaram esta classificação com a introdução das 

nomenclaturas carcinoma hepatocelular e carcinoma colangiolocelular para 

reforçar a natureza maligna das neoplasias. Edmondson-Steiner em 1954, a 

partir de uma série com 100 autópsias, inseriu a classificação com base na 

topografia: carcinoma dos ductos biliares intra-hepáticos e carcinomas hilares. 

Em 1976, a Associação Internacional para Estudo do Fígado recomendou o 

uso do termo colangiocarcinoma para as neoplasias originadas na árvore biliar 

de modo geral e esse termo passou a ser, então, empregado para as 

neoplasias originadas em qualquer ponto da árvore biliar. Com a evolução do 

conhecimento de fatores de risco e implicações clínicas, houve uma tendência 

para se empregar CC para neoplasias originadas da árvore biliar intra-hepática 

e carcinoma de ductos biliares para tumores com origem extra-hepática e hilar 

(106). Nas últimas décadas, além dos debates sobre classificação 

prosseguirem, houve um aumento nos sistemas de classificação propostos 

para os CCs (34, 107, 108). A elaboração da melhor terminologia ainda é 

buscada com o intuito de permitir, não apenas a uniformização das 

nomenclaturas mundialmente, mas também melhores correlações clínico-

patológica-radiológicas, avanços no conhecimento molecular e na terapia-alvo 

(9). 
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3.6.1 Classificações mais utilizadas em CC 

 

Uma das classificações mais utilizadas em CC é baseada na localização 

anatômica do tumor ao longo da via biliar. Esta classificação tem importante 

correlação com aspectos clínicos, patológicos e epidemiológicos (89). As 

neoplasias de ductos biliares podem ser divididas em CC intra-hepáticos (CCI) 

e CC extra-hepáticos (CCE), sendo que os limites anatômicos que separam 

CCE do CCI são os ductos biliares de segunda ordem (109). A maioria dos 

autores inclui os tumores hilares no grupo CCE, porém em muitos estudos, as 

neoplasias originadas na confluência dos ductos hepáticos principais, direito e 

esquerdo (região do hilo hepático), são avaliadas como subgrupo distinto 

(CCH) (110). Os CCEs, incluindo os tumores hilares, compreendem cerca de 

80-90% de todos os casos. Os CCIs são responsáveis por 5-10% de todos os 

CC (111). Há crescente uso das classificações embasadas em aspectos 

anatomopatológicos dos tumores, avaliando, especialmente, padrões 

macroscópicos, aspectos histológicos e, mais recentemente, aspectos 

imunofenotípicos das células neoplásicas (9, 25, 110, 112).  

 

 
3.7  ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS DO CC 

 

3.7.1 Achados macroscópicos do CC 

 

Os CCs são firmes, esbranquiçados e sem necrose proeminente, 

havendo diferenças entre CCI e CCE. CCI pode formar massa única, com ou 

sem nódulos satélites e, usualmente, o fígado é não cirrótico (113). Os CCIs 

são classificados de acordo com o padrão de crescimento tumoral em: a) 

subtipo formador de massa (FM), b) subtipo infiltrativo periductal (IP), c) subtipo 

formador de massa e infiltrativo periductal (FM-IP) e d) subtipo intraductal (ID) 

(5). Os CCEs, de acordo com o crescimento tumoral, são classificados em: a) 

esclerosante, b) papilífero ou c) nodular. A classificação morfológica se 
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relaciona com o tempo de crescimento tumoral e pode revelar implicações 

prognósticas (114). O padrão macroscópico foi utilizado com finalidades de 

estadiamento até a sétima edição do American Joint Committee on 

Cancer/União Internacional Contra o Câncer/Classificação para Tumores 

Malignos (AJCC/UICC/TNM), uma vez que a presença do padrão 

macroscópico IP determinava a neoplasia como tumor primário 4 (pT4). Na 

oitava edição do manual da AJCC, a classificação pT4, baseada no aspecto 

macroscópico foi retirada devido a controvérsias quanto ao prognóstico, sendo 

preconizado maiores estudos comparativos (115). 

 

3.7.2 Achados microscópicos do CC 

 

Cerca de 95% dos CCs são adenocarcinomas, sendo que a arquitetura 

da neoplasia costuma ser acinar (padrão mais frequente), tubular, trabecular, 

sólida ou papilífera (6). CCs podem ser graduados em neoplasias bem 

diferenciadas, moderadamente diferenciadas ou pouco diferenciadas, sendo a 

presença de formação glandular, bem como a porcentagem desta, a base para 

a graduação histológica adotada pela OMS (6).  

 

3.7.3 Subclassificação descrita para os CCs por Yasuni Nakanuma et al 

 

Esta classificação se baseia em aspectos macroscópicos e 

microscópicos, distinguindo subtipos convencional (ou ductal), ductular, 

intraductal e variantes menos frequentes. As principais considerações sobre 

cada subtipo incluem: a) subtipo convencional: consiste em adenocarcinoma 

invasivo com padrões arquiteturais tubular ou acinar, geralmente bem ou 

moderadamente diferenciado, podendo, entretanto, apresentar áreas pouco 

diferenciadas. Macroscopicamente, o padrão ductal se apresenta como lesão 

formadora de massa e/ou com aspecto infiltrativo periductal e tende a ocupar 

localização mais central no fígado. O padrão convencional é subdividido em 

tipo periférico (de pequenos ductos biliares) e tipo peri-hilar (de grandes ductos 
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biliares); b) subtipo ductular: pertence ao grupo macroscópico formador de 

massa, com localização periférica no fígado mais frequente. Histologicamente, 

a neoplasia se assemelha a proliferação ductular extensa, com formações 

tubulares pequenas, com lumens semelhantes a fendas e formações cordonais. 

Uma variante descrita para este subtipo histológico se assemelha à 

malformação de placa ductal, mimetizando complexos de von Meyenburg 

(Nakanuma, Sato et al. 2012) e c) subtipo intraductal: as neoplasias 

intraductais dos ductos biliares intra-hepáticos geralmente são observadas nos 

grandes ductos biliares e geralmente são de duas formas: c1) neoplasia 

papilífera intraductal ou c2), neoplasia tubular intraductal (Nakanuma 2012). As 

neoplasias extra-hepáticas são frequentemente adenocarcinomas ou 

neoplasias com padrão papilífero e podem exibir diferenciações biliar, intestinal, 

foveolar ou escamosa (6, 116).  

 

3.7.4 Consenso para terminologia das Neoplasias Primárias do Fígado (NPFs) 
com diferenciações hepatocitária e colangiocelular 

 

Este consenso aborda principalmente as NPFs com diferenciações 

concomitantes hepatocitárias e colangiocelular (carcinomas hepatobiliares 

mistos). Os autores reforçam o conceito de um espectro contínuo de NPF com 

diferenciação hepatocelular exclusiva (carcinoma hepatocelular) e 

colangiocelular exclusiva (colangiocarcinoma clássico). Entre esses dois polos, 

reforçam o conceito das neoplasias bifenotípicas. A base para a classificação 

histológica das NPFs deve ser a observação dos padrões citológicos e 

arquiteturais das neoplasias em cortes histológicos corados pela HE. Estudos 

imuno-histoquímicos podem ser realizados em casos de difícil classificação, 

porém a presença de imunomarcação para células progenitoras não deve ser o 

pilar para a nomenclatura destas lesões. Neste consenso, dois tipos de 

neoplasias são destacados: o carcinoma de células intermediárias (CCInt) e o 

colangiolocarcinoma (CLC). CCInt engloba o carcinoma com células 

neoplásicas monomórficas, menores do que os hepatócitos clássicos e maiores 

do que células progenitoras. As células tumorais se organizam em trabéculas, 

cordões e arranjos sólidos, associados ao estroma com importante 
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desmoplasia. Glândulas bem formadas não são observadas e mucina não é 

encontrada. Estudos imuno-histoquímicos revelam imunomarcações das 

linhagens hepatocelular e colangiocelular. O CLC se assemelha a malformação 

de placa ductal extensa e caracteristicamente apresenta estruturas ductulares 

malignas que se anastomosam, com padrões arquiteturais tubular ou glandular 

associadas ao estroma hialino denso.  

 

3.8  MUCINAS 

 

Mucinas são glicoproteínas de alto peso molecular, presentes na 

superfície de muitas células epiteliais, com importantes funções de proteção e 

lubrificação. Tem sido sugerido que a expressão alterada das mucinas teria 

implicação na biologia tumoral e, estudos revelam que diferentes perfis de 

expressão de mucinas em CC têm impacto prognóstico (117, 118). A 

superexpressão de MUC1 é mais comum quando comparada à 

superexpressão das demais mucinas e esta glicoproteína tem importante 

participação na ocorrência de metástases, através da inibição da adesão 

celular e permitindo o escape da vigilância imunológica, influenciando na 

progressão tumoral e sobrevivência (119). No epitélio intestinal, a secreção de 

MUC2 pelas células caliciformes gera um microambiente protetor à ativação da 

inflamação por bactérias, além de apresentar papel na supressão tumoral (120). 

MUC5AC é uma mucina formadora de gel, expressa em células foveolares 

gástricas e em células epiteliais traqueobrônquicas (121). Expressão aberrante 

de MUC5AC é observada em lesões pré-neoplásicas e carcinomas que 

originam da árvore biliar intra ou extra-hepática, sendo que a superexpressão 

de MUC5AC é mais observada em neoplasias originadas dos grandes ductos 

biliares. MUC6 é expressa em uma grande variedade de tecidos, incluindo 

glândulas gástricas de padrão pilórico, glândulas de Brunner no duodeno, 

vesícula biliar e vesícula seminal. Poucos estudos avaliam a participação de 

MUC6 nos CC. Park et al (117) evidenciaram que a expressão de MUC6 

apresenta boa correlação com a sobrevida e com melhor grau histológico. 

MUC4 é expressa em vários tecidos humanos e é uma mucina associada à 
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membrana. Seus mecanismos moleculares são complexos, interagindo com 

receptores ERBB2 (122). Quando superexpressa é capaz de influenciar a via 

de sinalização da proteína HER2, suprimir a apoptose e alterar a adesão 

celular e interação com a matriz celular, favorecendo migração e metástase a 

distância (123). Vandenhaute et al (124) relataram que MUC4 não é expressa 

pelo epitélio biliar normal, porém Lee e Liu (125) referiram que MUC4 é 

encontrada em 10% dos controles normais e em 67% dos CCs e estaria 

associada a pior prognóstico. 

 

3.9  ONCOGENE HER2/c-erbB-2 

 

Uma grande variedade de alterações genéticas e moleculares tem sido 

descrita no CC(126). O CC é frequentemente associado à inativação de genes 

supressores tumorais como TP53, SMAD4, BCL2 e CDKN2A. Mutações nos 

oncogenes KRAS, MYC e HER2/c-erbB-2 também são descritas. O oncogene 

HER2/c-erbB-2 está localizado na banda q21 do cromossomo 17 e codifica 

uma glicoproteína transmembrana de 185kD. Esta proteína possui atividade 

tirosinoquinase intracelular semelhante ao receptor de crescimento epidérmico 

e atua como um receptor de fatores de crescimento. Ela é um membro da 

família dos receptores do fator de crescimento epidérmico (EGF), a qual inclui o 

receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR/Her1), HER2, HER3 e 

HER4. A ligação de um fator de crescimento a um dos receptores da família 

resulta na formação de dímeros. A dimerização é seguida de fosforilação do 

domínio intracelular do receptor, dando origem a uma cascata de transdução 

de sinais e consequente ativação do gene, o qual tem importante função no 

crescimento celular e manutenção do estado de transformação das células. 

Além disso, ele está envolvido na diferenciação, adesão e motilidade celular, 

tendo sido demonstrada correlação entre a amplificação do oncogene HER2/c-

erbB-2 e agressividade biológica em diversos carcinomas. Quando 

superexpresso, o oncogene HER2/c-erbB-2 pode sofrer homodimerização 

espontânea, fato que pode ser clinicamente relevante nos tumores com 

superexpressão desta proteína de superfície (127). Recentemente, a avaliação 
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do status do oncogene HER2/c-erbB-2 em neoplasias se tornou ainda mais 

importante após a aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) do 

Trastuzumabe (Herceptin®, Genentech Corporation, EUA), que associado à 

quimioterapia, pode diminuir a progressão tumoral em carcinomas mamários 

invasores (128). Existe uma crescente demanda clínica para detecção precisa 

do status do oncogene HER2/c-erbB-2 não apenas em carcinomas mamários 

invasores, mas também em carcinomas do trato gastrointestinal e pulmão (129). 

Apesar de existirem diferentes variedades métodos para detecção dostatus do 

HER2/c-erbB-2, os dois testes mais utilizados na prática de rotina são a imuno-

histoquímica para detecção de superexpressão protéica e a hibridação in situ 

por fluorescência (FISH) ou cromogênica (CISH) para detecção de amplificação 

gênica (130, 131). A forma mais utilizada como etapa inicial para avaliar a 

superexpressão da proteína HER2 é o estudo imuno-histoquímico. A análise se 

concentra na avaliação membrana da célula neoplásica e é semiquantitativa, 

empregando um sistema de escore (132). Esse sistema avalia a proporção de 

células com membrana corada e a intensidade da reação, gerando uma escala 

de quatro pontos que varia de zero ("0") a três ("3"). Existem variações de 

interpretação que estão associadas à qualidade técnica da reação, ao tipo de 

anticorpo empregado e à experiência do examinador (133). Testes como FISH 

e CISH são mais dispendiosos e, apesar dos seus usos serem limitados como 

testes iniciais, são necessários quando o resultado por estudo imuno-

histoquímico é duvidoso, pois o conhecimento do status real do gene HER2 é 

de extrema importância clínica. Métodos de hibridização in situ de campo claro 

foram desenvolvidos, permitindo a detecção de cópias de genes usando um 

micróscopio de fundo claro convencional, permitindo teoricamente que esta 

avaliação faça parte do trabalho diário do patologista. Estudo conduzido por 

Hanna et al (134) demonstrou concordância entre as técnicas de CISH e de 

FISH. Para a interpretação dos resultados de todos esses testes são adotadas 

as recomendações do Colégio Americano de Patologistas (CAP) e da 

Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) (135). Os dois protocolos 

padronizados para interpretação imuno-histoquímica foram determinados em 

carcinomas mamários invasivos (Quadro 1) e carcinomas gástricos e da junção 

gastroesofágica (Quadro 2), sendo que neste último grupo há critérios para 
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interpretação dos resultados em produtos de biópsia e em produtos de 

ressecção cirúrgica. O protocolo padronizado para interpretação dos resultados 

de hibridização in situ foram determinados em carcinomas mamários 

invasivos(136) (Quadro 3). Poucos estudos tentam esclarecer as relações entre 

a proteína HER2 e os achados clinicopatológicos em CC que originam em 

diferentes partes da árvore biliar e os resultados do status do oncogene 

HER2/c-erbB-2 em carcinomas da árvore biliar variam na literatura (137). A 

porcentagem de superexpressão proteica de HER2 varia entre estudos com 

porcentagens entre 0 e 4% para CCI e entre 5 e 8,5% para CCE (3, 137-142). 

Essas diferenças podem estar associadas a diferentes critérios de 

interpretação e à falta de protocolos imuno-histoquímicos ou de estudos de 

hibridização in situ para avaliação específica do escore do HER2 em CC (142). 
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Quadro 1 – Critérios utilizados para a determinação da expressão do produto 

do oncogene HER2/c-erbB-2 por técnica de imuno-histoquímica (IHC) em 
carcinoma mamário invasivo (143) 

Resultado Critério 
Negativo 
(escore 0) 

Nenhuma coloração observada ou marcação de 
membrana incompleta, fraca, / pouco perceptível em 

≤ 10% das células tumorais invasivas 

Negativo 
(escore 1+) 

Marcação incompleta, fraca / coloração quase 
imperceptível em > 10% das células tumorais 

invasivas * 

Duvidoso 
(escore 2+) 

Marcação de membrana circunferencial incompleta e 
/ ou fraca à moderada em > 10% de células tumorais 
invasivas ou marcação de membrana completa, 

intensa e circunferencial em ≤10% de células 
tumorais invasivas * 

Positivo  
(escore 3+) 

Marcação de membrana completa, intensa e 
circunferencial em > 10% de células tumorais 

invasivas * 
 
*Facilmente observado em objetiva de pequeno aumento e observado dentro de uma 
população homogênea e contígua de células tumorais invasivas. 
 
 
 
 
Quadro 2 – Critérios utilizados para a determinação da expressão do produto 
do oncogene HER2/c-erbB-2 por técnica de imuno-histoquímica (IHC) em 
adenocarcinoma gástrico e da junção esofagogástrica (peça cirúrgica) (12, 144, 
145) 
 

Resultado Critério 
Negativo 
(escore 0) 

Ausência de marcação ou marcação em ≤10% das 
células neoplásicas 

Negativo 
(escore 1+) 

Marcação de membrana fraca ou discretamente 
perceptível em ≥10% das células; células são 
positivas apenas em parte da sua membrana 

Duvidoso 
(escore 2+) 

Marcação completa fraca a moderada, basolateral ou 
lateral em >10% das células neoplásicas 

Positivo 
(escore 3+) 

Marcação forte, basolateral ou lateral em >10% das 
células neoplásicas 
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Quadro 3 – Resultado da avaliação do status da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por técnica de Hibridização in situ por fluorescência (ensaio 

com dupla marcação) (146) 

Grupo Critério/Resultado 
Grupo 1 O resultado é considerado POSITIVO se a razão 

HER2/Chr17 >=2,0 e número médio de sinais de 
HER2 por célula >=4,0. 

Grupo 2 Se a razão HER2/Chr17 >=2,0 e número médio de 
sinais de HER2 por célula <4,0: avaliar o resultado 
imuno-histoquímico de HER2: se HER2 0 ou 1+, 
considerar NEGATIVO); se 2+, recontagem de sinais 
(pelo menos 20 células) por outro observador que 
não tenha conhecimento dos resultados prévios. Se 
houver manutenção desse resultado, considerar 
NEGATIVO); se 3+, considerar POSITIVO. 

Grupo 3 Se a razão HER2/Chr17 <2,0 e número médio de 
sinais de HER2 por célula >=6,0: avaliar o resultado 
imuno-histoquímico de HER2: se HER2 0 ou 1+, 
considerar NEGATIVO; se 2+, recontagem de sinais 
(pelo menos 20 células) por outro observador que 
não tenha conhecimento dos resultados prévios. Se 
houver manutenção desse resultado, considerar 
POSITIVO; se 3+, considerar POSITIVO.  

Grupo 4 Se a razão HER2/Chr17 <2,0 e número médio de 
sinais de HER2 por célula >=4,0 e <6,0: avaliar o 
resultado imuno-histoquímico de HER2: se HER2 0 
ou 1+, considerar NEGATIVO; se 2+, recontagem de 
sinais (pelo menos 20 células) por outro observador 
que não tenha conhecimento dos resultados prévios. 
Se houver manutenção desse resultado, considerar 
NEGATIVO ; se 3+, considerar POSITIVO. 

Grupo 5 O resultado é considerado NEGATIVO (NÃO 
AMPLIFICADO) se a razão HER2/Chr17 <2,0 e 
número médio de sinais de HER2 por célula <4,0. 

 
Resultados observados em uma população homogênea e contínua de ≥10% de células 
tumorais invasivas. 
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4 INDIVÍDUOS E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Uma vez que a análise das peças cirúrgicas faz parte da rotina do serviço 

de patologia e que a coleta de dados de prontuário se deu de maneira 

retrospectiva, foi considerada desnecessária pelo comitê de ética a utilização 

de termo de consentimento por parte dos pacientes (número do protocolo no 

comitê de ética: 248/14).  

 

4.2 SELEÇÃO DOS CASOS 

 

Todos os casos de pacientes com diagnóstico de colangiocarcinoma ou 

adenocarcinoma de vias biliares, operados entre 1992 e 2009, no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo 

(HC-FMUSP), encaminhados para a Divisão de Anatomia Patológica (DAP) 

deste hospital, presentes no banco de dados do Laboratório de Investigação 

Médica 14 (LIM-14) foram considerados para o estudo.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

- Paciente submetido a procedimento cirúrgico excisional realizado no 

HC-FMUSP com laudo anatomopatológico emitido pela DAP no período 

avaliado. 

- Comprometimento tumoral de vias biliares intra-hepáticas, da região 

hilar ou extra-hepáticas. 

- Comprometimento predominante de vias biliares em detrimento de 

tecido pancreático, quando a lesão for localizada no colédoco distal. 

- Disponibilidade de blocos de parafina representativos da neoplasia nos 

arquivos da DAP. 
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- Material suficiente nos blocos de parafina para confecção do 

microarranjo tecidual (TMA). 

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

- Casos que não tinham o espécime de ressecção disponível para 

reavaliação. Não foram utilizados espécimes representados apenas por 

biópsia incisional da lesão. 

- Presença de diferenciação morfológica hepatocitária na neoplasia. 

 

4.5 MATERIAL SELECIONADO 

 

Os espécimes cirúrgicos haviam sido previamente fixados em solução de 

formalina tamponada a 10%, seguindo os protocolos convencionais de 

processamento de tecido. As lâminas histológicas originais coradas pela HE, 

quando presentes, foram reavaliadas. Quando apenas os blocos de parafina 

estavam disponíveis no departamento de patologia, foram obtidas novas 

lâminas a partir destes. 

 

4.6 VARIÁVEIS ANATOMOPATOLÓGICAS AVALIADAS 

 

Em reuniões realizadas com o Grupo de Estudo do Fígado da DAP-

HCFMUSP foram estabelecidos os dados a serem coletados nos casos 

selecionados. Os resultados foram obtidos através das revisões do prontuário 

médicos, do laudo anatomopatológico original e das lâminas coradas pela HE 

dos casos selecionados. No prontuário médico foram pesquisadas informações 

sobre possível doença hepática de base e analisados os relatórios de exames 

de imagem com referências sobre localização e medida das neoplasias. A 

partir dos laudos anatomopatológicos originais foram obtidas informações 

sobre localização ao longo da árvore biliar, medida do tumor e tipo histológico 
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diagnosticado. Em seguida, os casos foram revistos pela autora (LVM) e por 

outro colega patologista (ESM) para obtenção dos dados morfológicos 

(aspectos macroscópicos, microscópicos e achados sugestivos de doença 

hepática de base).  

 

4.6.1 Subtipos histológicos 

 

Levando em consideração as recomendações da OMS 2010 (6), a 

classificação descrita por Nakanuma et al (7, 8, 10, 110) e, mais recentemente, 

a classificação proposta pelo consenso para terminologia para NPF com 

diferenciações colangiocítica e hepatocelular (9), as neoplasias foram assim 

classificadas: 

 

4.6.1.1 Colangiocarcinoma de padrão convencional (CCC) 

 

Neoplasias com aspectos histológicos semelhantes a ductos biliares 

maduros, geralmente com formações glandulares ou cribriformes, em meio a 

desmoplasia moderada/acentuada, com aspecto citológico bileopancreático e 

frequente infiltração perineural associada (Figura 1). 

 

4.6.1.2 Colangiolocarcinoma (CLC) 

 

Neoplasias com aspectos histológicos semelhantes a ductos biliares em 

fase intermediária de maturação, também denominados colangíolos, exibindo 

formações tubulares mais irregulares ou cordonais, com padrão citológico 

semelhante às proliferações biliares metaplásicas, com células cuboidais ou 

colunares baixas (Figura 2). 
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4.6.1.3 Formas mistas entre CCC e CLC 

 

Aspectos histológicos que mesclam os dois itens anteriormente descritos.  

 

4.6.1.4 Carcinoma de células intermediárias (CaCI) 

 

Neoplasias menos diferenciadas, com padrões arquiteturais cordonais, 

tubulares e até mesmo sólidos, com aspecto citológico precursor entre 

hepatócito e colangiócito (Figura 3). 

 

4.6.1.5 Variantes histológicas menos frequentes 

 

Incluem os carcinomas mucinoso, escamoso, de células claras, de 

células pouco coesas (com células em anel de sinete), além dos 

adenocarcinomas intraductais (Figura 4). 
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Figura 1 – Colangiocarcinoma de padrão convencional (CCC; HE; 200x) 

 

 

Figura 2 – Colangiolocarcinoma (CLC; HE; 200x) 
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Figura 3 – Carcinoma de células intermediárias (CaCI; HE; 200x) 

 

 
 

Figura 4 – Carcinoma de células em anel de sinete (HE; 200x) 
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4.6.2 Localização da neoplasia ao longo da árvore biliar 

 

As lesões foram divididas em intra-hepáticas (CCI), hilares (CCH) e 

extra-hepáticas (CCE) e os critérios utilizados seguiram os parâmetros 

descritos pela literatura e previamente comentados na sessão 3.6.1. 

 

4.6.2.1 Colangiocarcinoma intra-hepático 

 

Neoplasias da árvore biliar que se originam a partir de ductos biliares de 

segunda ordem em sentido aos ductos biliares menores, os quais têm 

localização mais periférica no órgão (148). 

 

4.6.2.2 Colangiocarcinoma hilar 

 

Neoplasias originadas na confluência dos ductos hepáticos principais 

direito e esquerdo, mais especificadamente, a região hilar, incluindo os ductos 

biliares de segunda ordem (149). 

 

4.6.2.3 Colangiocarcinoma extra-hepático 

 

Neoplasias originadas após a confluência dos ductos biliares de 

segunda ordem (148). 
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4.6.3 Padrões macroscópicos 

 

Os tumores foram classificados em formadores de massa (FM), 

infiltrativos periductais (IP) e com crescimento intraductal (ID), conforme a 

apresentação predominante, sendo esta definição baseada em informes 

obtidos pela avaliação de relatório de exames de imagem exames de imagem 

e em descrições dos exames anatomopatológicos. 

 

4.6.3.1 Neoplasias com padrão de crescimento formador de massa 

 

Geralmente se apresentam como lesões firmes, esbranquiçadas, sem 

necrose proeminente, sendo lesões únicas ou com nódulos satélites. 

 

4.6.3.2 Neoplasias com padrão de crescimento infiltrativo periductal 

 

Tendem a espessar longitudinalmente a parede dos ductos biliares, 

muitas vezes estreitando a luz destes de forma significativa. 

 

4.6.3.3 Neoplasias com padrão de crescimento intraductal 

 

Crescem para o interior do ducto biliar, de modo vegetante ou papilífero, 

dilatando e ocluindo a sua luz. 
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4.6.4 Tamanho do tumor em milímetros 

 

Foi considerada a medida do maior eixo em milímetros da neoplasia. 

Essa medida foi obtida pela descrição dos relatórios de exames de imagem 

presentes nos prontuários médicos e confirmada pelas descrições 

macroscópicas dos laudos anatomopatológicos, porquanto há estudo que 

sugere que exames de imagem podem subestimar o tamanho da neoplasia, 

sendo mais fiel à medida realizada no espécime cirúrgico, referida no relatório 

anatomopatológico (147). Para efeitos de análise neste trabalho, os tumores 

foram agrupados em menores ou iguais a 40 mm e maiores que 40 mm. 

 

4.6.5 Grau de diferenciação histológica tumoral 

 

As lesões foram classificadas de acordo com a porcentagem de 

formação tubular, seguindo diretrizes aplicadas pela OMS 2010. Foram 

consideradas bem diferenciadas quando há mais de 95% de formação acinar, 

moderadamente diferenciadas quando se observava entre 50 e 95% de 

formação acinar, pouco diferenciadas se entre 5 e 50% de formação acinar e 

indiferenciadas quando a neoplasia exibia menos de 5% de formação acinar. 

 

4.6.6 Evidências histológicas sugestivas de doenças de base 

 

Evidências histológicas sugestivas de doenças hepáticas, especialmente 

litíase hepática, malformação de placa ductal e colangite crônica foram 

pesquisadas em todos os casos nos quais havia tecido hepático adjacente não 

comprometido pela neoplasia. 
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4.6.6.1 Litíase hepática 

 

Considerada presente quando havia referência sobre a presença de 

cálculos biliares nos relatórios dos exames anatomopatológicos ou estes foram 

identificados ao microscópio. 

 

4.6.6.2 Malformação de placa ductal 

 

Considerada presente quando estruturas semelhantes aos complexos 

de Von Meyenburg foram detectadas. Estes são considerados uma 

malformação hepática benigna que se apresenta histologicamente como 

dilatações císticas e irregulares dos ductos biliares, de 1 mm a 15 mm de 

diâmetro, envolvidas por abundante tecido fibroso. 

 

4.6.7 Colangite crônica 

 

Considerada presente quando manguitos colagênicos mais espessos do 

que o esperado ao redor de ductos biliares e colangíolos foram observados à 

microscopia.   
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4.7 CONSTRUÇÃO DE MICROARRANJO TECIDUAL (TMA) E ESTUDO 

IMUNO-HISTOQUÍMICO 
 

4.7.1 Descrição da confecção do TMA 

 

Esta técnica é útil para realização de estudos imuno-histoquímicos e de 

hibridização in situ. Em cada caso, duas áreas representativas da neoplasia 

foram marcadas nas lâminas e nos blocos de parafina correspondentes. 

Cilindros teciduais de 1,0 milímetro de diâmetro foram extraídos das áreas 

marcadas nos blocos de parafina doadores e transportados para outro bloco de 

parafina receptor através de equipamento mecanizado de precisão MTA1 

(Manual Tissue Microarayer, Beecher Instruments, EUA). Os blocos receptores 

foram confeccionados com parafina Histosec em pastilhas (Merck, EUA). Cada 

cilindro foi colocado no bloco receptor de acordo com posição determinada em 

planilha previamente elaborada em Excel (Microsoft Office, 2003, EUA), com 

espaçamento de 0,3 milímetro entre as amostras. Para orientação de posição 

para análise em microscópio, na primeira linha e nas primeiras três posições da 

primeira coluna foram dispostas amostras de tecidos controles obtidas de 

autopsia (rim ou pulmão), conforme protocolo de procedimentos do LIM-14.  

Cada caso foi representado em quatro cilindros distribuídos em 

duplicidade em bloco receptor e bloco espelho, visando minimizar possível viés 

de amostragem, resultante de perdas físicas e/ou de representatividade 

inerentes à tecnologia de TMA. Os blocos de TMA foram submetidos, em 

sessão única para evitar perdas ao bloco com aparamentos deste a cortes 

seriados com espessura de 3µm em micrótomo manual (Leica Instruments), 

obtendo-se 70 cortes de cada bloco, cada um distribuído em lâmina sinalizada, 

que foi embebida em parafina e arquivada em caixa escura a -20°C, visando à 

preservação da antigenicidade das amostras, conforme descrito por DiVito et al 

(150). 
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4.7.2 Estudo imuno-histoquímico 

 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas nos cortes de TMA 

pela equipe do LIM-14/Patologia hepática/FMUSP, seguindo as etapas 

discriminadas a seguir: a) desparafinização dos cortes de 3µm de espessura 

do material incluído em parafina: incubação com xilol a 60o C por 15 minutos, 

seguido de outra incubação com xilol à temperatura ambiente por 15 minutos; 

b) hidratação dos cortes em concentrações de etanol a 100% com 3 banhos de 

30 segundos cada, seguidos de etanol a 95%, 80% e 70% por 30 segundos 

cada e lavagem em água corrente e água destilada; c) recuperação antigênica 

mediante incubação das lâminas em solução de EDTA 1 mM pH 8,0, em 

panela a vapor; após a fervura da água da panela, colocada a cuba com as 

lâminas em solução de recuperação, por 40 minutos. Deixado esfriar por 20 

minutos à temperatura ambiente; d) lavagens em água corrente e água 

destilada; e) bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada (H2O2) a 

6% diluída v/v em metanol, em três banhos de 10 minutos cada; f) lavagens em 

água corrente e água destilada, seguida de lavagem com solução salina 

tamponada com fosfatos (PBS) 10 mM pH 7,4 por 5 minutos; g) bloqueio de 

proteínas com Cas Block (Zymed) por 10 minutos a 37oC; h) incubação das 

lâminas com anticorpo primário (específico para o antígeno) diluído em solução 

de albumina bovina (BSA) (SIGMA, E.U.A.) a 1,0% e azida sódica NaN3 (Inlab, 

São Paulo) 0,1% em PBS, em câmara úmida: 30 min. a 37oC e, em seguida, 

18 horas (overnight) a 4oC; i) lavagens em tampão PBS com três trocas de 

cinco minutos cada; j) incubação com o bloqueador pós-primário (Post Primary 

Block, NovoLink Max Polymer Detection System, Newcastle, Reino Unido), por 

30 minutos a 37o C; k) lavagens com tampão PBS com três trocas de três a 

cinco minutos cada; l) incubação com NovoLink (Polimer) do mesmo kit por 30 

minutos a 37 oC; m) revelação com solução de substrato cromogênico 

contendo diaminobenzidina (Sigma, E.U.A.) a 0,10%, peróxido de hidrogênio a 

0,06%, dimetil sulfóxido (Labsynth) a 1% em PBS, em banho de cinco minutos, 

a 37oC; n) lavagens em água corrente e água destilada; o) contracoloração 

com Hematoxilina de Harris por um minuto, lavagens em água corrente e água 
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destilada. Imersão rápida em água amoniacal (solução de hidróxido de amônia 

0,5%) seguido de lavagens em água corrente e água destilada; p) desidratação 

dos cortes em banhos sucessivos de etanol a 50%, 80%, 95% e etanol 

absoluto (três trocas de um minuto cada), diafanização em banhos de xilol (04 

trocas de um minuto cada) e montagem em meio permanente (Entellan Merck) 

com lamínula. As características dos anticorpos utilizados estão listadas no 

quadro 4. 

 

4.7.2.1 Mucinas 

 

As reações imuno-histoquímicas dirigidas aos antígenos MUC1, MUC2, 

MUC4, MUC5AC e MUC6 foram interpretadas como positivas ou negativas. 

Resultado positivo foi assinalado quando mais de 5% das células tumorais 

exibiram imunorreatividade citoplasmática. O caso foi definido como positivo 

quando, em pelo menos, uma das duas amostras do tumor,o valor de corte 

pode ser identificado. Os casos foram definidos como negativos se a 

positividade para o marcador foi observada em quantidade menor ou igual a 

5% das células ou se a reação foi completamente negativa.  

 

4.7.2.2 Oncoproteína HER2 

 

As amostras foram avaliadas segundo protocolos determinados pelo 

(CAP)/ASCO, aplicando os critérios para carcinoma de mama invasivo (Quadro 

1) e para carcinomas gástricos/da junção gastroesofágica (Quadro 2) em 

produtos de ressecção cirúrgica, pois os casos estudados com diagnóstico de 

CC são também provenientes de ressecção cirúrgica (12, 143, 145, 151-153).  

O protocolo proposto para carcinoma mamário invasivo foi nomeado 

neste trabalho como protocolo mama e o protocolo proposto para carcinomas 

gástricos/da junção gastroesofágica invasivos em produto de ressecção 

cirúrgica foi nomeado como protocolo gástrico. 
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4.7.3 Hibridização in situ por fluroescência (FISH) para avaliação da 

amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 
 

O estudo foi realizado no laboratório de patologia molecular do ICESP. 

Cortes de 3µm de espessura de cada TMA obtidos por micrótomo histológico 

foram dispostos em lâminas de vidro carregadas com cargas (Starfrost) e 

submetidos, nessa ordem, à desparafinação em xilol, hidratação em álcool 

etílico absoluto, lavagem em água destilada, pré-tratamento em solução de 

tampão MES (ácido Z- [N – morfolino] etassulfônico) em banho maria pré-

aquecido a 80°C por uma hora, sendo então submetidas à digestão enzimática 

com pepsina (pronta para uso –DAKO®) em concentração estabelecida pelo 

fabricante por oito minutos à temperatura ambiente. Após serem lavadas com 

solução 2x SSC (Sodium citrate, Sodium chloride/DAKO®) por dois minutos, 

desidratadas em álcool em concentrações crescentes (75%, 80% e 100% por 

dois minutos cada) e secas em temperatura ambiente por cinco minutos, foram 

aplicados dez microlitros da sonda em concentração pré-estabelecida pelo 

fabricante (HER-2/CEN17 IQISH-DAKO®), recobertas com lamínula 22 x 22 

mm e vedadas em material selante (Selante – DAKO®). As lâminas foram 

coloradas no equipamento Hybridizer – DAKO® para codenaturação por cinco 

minutos a 82°C e hibridação por 20 horas a 45°C, conforme indicações do 

fabricante. No segundo dia, as lâminas foram retiradas do equipamento, foram 

removidos o selante e a lamínula e as lâminas foram mergulhadas em solução 

pré-aquecida de tampão de lavagem adstringente em banho maria pré-

aquecido a 45°C por 30 minutos. As lâminas foram lavadas em solução 2x SSC 

(Sodium citrate, Sodium chloride/DAKO®) por dois minutos à temperatura 

ambiente, passando-as em álcool em concentrações crescentes (75%, 80% e 

100% por dois minutos cada) para desidratação. Após secagem das lâminas 

em temperatura ambiente foi efetuada a contracoloração com 15 microlitros de 

DAPI (meio de montagem de fluorescência – DAKO).  

A contagem de sinais fluorescentes vermelhos referentes ao número de 

cópias do gene HER2 e de sinais fluorescentes verdes referentes ao 

centrômero do cromossomo 17 foi realizada de modo visual, em sala escura, 

com o auxílio de um microscópio de fluorescência Nikon®eclipse 80i com filtros 
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apropriados para o espectro dos sinais a serem observados. Os resultados 

sobre o status da amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 foram obtidos 

conforme critérios apresentados no quadro 3.  

 

Quadro 4 – Características dos anticorpos utilizados nas reações imuno-
histoquímicas realizadas LIM-14/Patologia hepática/FMUSP 

 
Antígeno Clone Título Recuperação 

Antigênica 
Revelação 

HER2 SP3 1:2000 pv, ác. Cítrico 10 mM, 
pH 6 

Novolink 

MUC1 VU-4-H5 1:400 pv, EDTA 1mM, pH 8 
 

Novolink 

MUC2 CCP58 1:800 pv EDTA pH 8,0 Novolink 

MUC4 1G8 1:200 pv, EDTA 1mM, pH 8 
 

Novolink 

MUC5AC 45M1 1:800 pv EDTA pH 8,0 Novolink 

MUC6 CLH5 1:600 pv EDTA pH 8,0 Novolink 

 
HER2: oncoproteína HER2; MUC1: mucina 1; MUC4: mucina 4; MUC5AC: mucina 5AC; MUC6: 
mucina 6; LIM-14: laboratório de investigação médica 14; FMUSP: Faculdade de Medicina da 
Universidade do Estado de São Paulo. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram calculadas as frequências absolutas e relativas (porcentagens) 

para a descrição das variáveis categóricas e medidas de tendência central e 

dispersão para as variáveis quantitativas. 

Para as variáveis categóricas, foi aplicado o teste multivariado de Fisher. 

Valores de p abaixo de 0,05 (p<0,05) foram considerados significativos.  

Para a avaliação da validade diagnóstica da análise imuno-histoquímica 

do produto do oncogene HER-2/c-erbB-2, segundo os protocolos para tumores 

mamários e gástricos, foram estimadas as medidas de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e seus 

respectivos intervalos de confiança de 95%. O resultado da hibridização in situ 

por fluorescência foi considerado o padrão-ouro para a determinação do 

resultado final da amplificação do oncogene HER-2/c-erbB-2. 

Para a avaliação da concordância entre os dois protocolos imuno-

histoquímicos foi calculado o coeficiente Kappa de Cohen (acompanhado do 

intervalo de confiança de 95%) e os resultados foram classificados segundo os 

critérios de Landis & Koch (Quadro 5). 

Toda a análise foi feita com auxílio do pacote estatístico Stata versão 

15.1. 

 
Quadro 5 – Valores do coeficiente kappa de Cohen e sua interpretação 

Kappa Interpretação 

<0,00 Concordância insignificante (menor que por acaso) 

0,01-0,20 Concordância pobre 

0,21-0,40 Concordância razoável 

0,41-0,60 Concordância moderada 

0,61-0,80 Concordância forte 

0,81-1,00 Concordância quase perfeita 
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6  RESULTADOS 

 

6.1  DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO 
HISTOLÓGICA 

 

No presente estudo, foram observados 38 casos de CC convencional 

(CCC) (38/56 = 68%), quatro casos de colangiolocarcinoma (CLC) (4/56 = 7%), 

nove casos de carcinoma de células intermediárias (CaCI) (9/56 = 16%), um 

caso combinado CCC-CLC (1/56 = 2%) e quatro casos de variantes menos 

freqüentes (4/56 = 7%), que incluíram um carcinoma com células em anel de 

sinete, um carcinoma de células claras, um carcinoma mucinoso e um 

carcinoma intraductal (Tabela 1). 

 

6.2  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

Do grupo de 56 pacientes selecionados, foram observados 33 homens 

(59%) e 23 mulheres (41%).  

A idade dos pacientes desta série de casos variou entre 23 e 85 anos, 

sendo a idade média de 56,3 anos (desvio padrão = 12,9 anos). 

No sexo feminino, foram observados 12 casos CCCs (12/38 = 31,6%), 

três casos CLCs (3/4 = 75%), seis casos CaCIs (6/9 = 66,7%) e duas variantes 

menos frequentes (2/4 = 50%). No sexo masculino foram observados 26 casos 

CCCs (26/56 = 68,4%), um caso CLC (1/4 = 25%), três casos CaCIs (3/9 = 

33,3%) e duas variantes menos frequentes (2/4 = 50%).  

Os subgrupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas quanto à distribuição por gênero (teste de Fisher, p= 0,135). 
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 6.3 LOCALIZAÇÃO AO LONGO DA ÁRVORE BILIAR 

 

Os CCCs estão localizados principalmente no hilo hepático (22/38 = 

57,9%) ou na árvore biliar extra-hepática (16/38 = 42,1%). Por sua vez, todos 

os casos CLCs são intra-hepáticos (4/4 = 100%), bem como o caso combinado 

CCC-CLC (1/1 = 100%) e a maioria dos casos CaCIs (6/9 = 66,7%). Os demais 

casos CaCIs (3/9=33,3%) são hilares. No que se refere às variantes menos 

comuns, a distribuição revela metade dos casos na região hilar (2/4=50%) e 

metade dos casos na região extra-hepática (2/4=50%)(Tabela1).  

Os subtipos histológicos apresentam diferenças estatisticamente 

significativas quanto à localização na árvore biliar (teste de Fisher, p<0,01). 

 

6.4 PADRÃO MACROSCÓPICO 

 

A avaliação do aspecto macroscópico do tumor revela que a maioria dos 

CCCs é do tipo IP (34/38 = 89,5%), sendo os quatro casos restantes do tipo 

FM (4/38 =10,5%). Todos os casos CLCs (4/4 = 100%), CaCI (9/9 = 100%) e o 

caso misto CCC-CLC (1/1 = 100%) apresentam o padrão FM. Para as 

variantes menos frequentes, observam-se dois casos do tipo FM (2/4 = 50%), 

um caso do tipo IP (1/4 = 25%) e um caso (1/4 = 25% ) com padrão ID (Tabela 

1). O padrão macroscópico difere entre os subtipos histológicos com 

significância estatística (teste de Fisher, p<0,01). 

 

6.5 TAMANHO DA NEOPLASIA EM MILÍMETROS 

 

O tamanho tumoral variou de 6 a 130 mm com mediana de 25 mm. 

Considerando o intervalo de tamanho, 42 casos possuem tamanho igual ou 

inferior a 40 mm (42/56 = 75%) e 14 casos apresentaram tamanho superior a 

40 mm (14/56 = 25%). 

Considerando os subtipos histológicos, a maioria dos CCCs (36/38 = 

94,7%), metade dos CLCs (2/4 = 50%), a minoria dos CaCIs (1/9 = 11,1%) e a 
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maioria das variantes menos comuns (3/4 = 75%) apresentam tamanho igual 

ou inferior a 40 mm. Para as neoplasias com extensão superior a 40 mm temos 

a minoria dos CCC (2/38 = 5,3%), metade dos CLCs (2/4 = 50%), a maioria dos 

CaCIs (8/9 = 88,9%), o caso misto CCC-CLC (1/1 = 100%) e a minoria das 

variantes menos comuns (1/4 = 25%) (Tabela 1). 

Os subtipos histológicos são diferentes quando correlacionados com o 

seu tamanho, com significância estatística e o tamanho é especialmente 

importante para diferenciar CCC, mais associados a dimensões menores do 

que 40 mm e CaCI mais associados a dimensões maiores que 40mm (teste de 

Fisher, p<0,01). 

 

6.6 GRAU HISTOLÓGICO DE DIFERENCIAÇÃO TUMORAL SEGUNDO A 
OMS 

 

A maioria dos casos de CC foi graduada como bem diferenciada (33/56 

= 58,9%), seguida por casos moderadamente diferenciados (19/56 = 33,9%), e 

pouco diferenciados (3/56 = 5,4%), com um único caso indiferenciado (1/56 = 

1,8%). Para o grupo CCC, 30 casos são bem diferenciados (30/38 = 78,9%), 

seis casos moderadamente diferenciados (6/38 = 15,8%) e dois casos pouco 

diferenciados (2/38 = 5,3%). No grupo CLC obtivemos um caso bem 

diferenciado (1/4 = 25%) e três casos moderadamente diferenciados (3/4 = 

75%). Para o grupo CaCI foram observados oito casos moderadamente 

diferenciados (8/9 = 88,9%) e um caso pouco diferenciado (1/9 = 11,1%). O 

caso combinado CCC-CLC foi moderadamente diferenciado (1/1 = 100%) e 

para as variantes menos comuns, dois casos foram graduados como bem 

diferenciados (2/4 = 50%), um caso como moderadamente diferenciado (1/4 = 

25%) e um caso indiferenciado (1/4 = 25%) (Tabela 1). O grau de diferenciação 

tumoral difere entre os subgrupos histológicos com significância estatística 

(teste de Fisher, p<0,01). 
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6.7 DOENÇA DE BASE 

 

Hepatolítiase foi detectada em quatro casos (4/56 = 7,1%), sendo dois 

casos CCCs (2/38 = 5,3%), um caso CaCI (1/9 = 11,1%) e o caso misto CCC-

CLC (1/1 = 100%). A malformação de placa ductal foi visualizada em 14 casos 

(14/56 = 25%), sendo nove CCCs (9/38 = 23,7%), um CLC (1/4 = 25%), três 

CaCIs (3/9 = 33,3%) e um misto CCC-CLC (1/1 = 100%). Aspectos indicativos 

de colangite crônica foram diagnosticados em 27 casos de CCs (27/56 = 

48,2%) sendo 13 casos CCCs (13/56 = 34,2), três casos CLCs (3/4 = 75%), 

sete casos CaCIs (7/9 = 88,9%) e três variantes menos comuns (3/4 = 75%) 

(Tabela 2). 

A presença ou tipo de doença de base hepática não se correlaciona com 

subtipo histológico de CC (teste de Fisher, p=0,187, p=0,531 e p=0,413, 

respectivamente para hepatolitíase, malformação de placa ductal e colangite 

crônica).  
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Tabela 1 – Número e porcentagem de indivíduos com CC, segundo subtipo 
histológico e aspectos referentes à localização ao longo da árvore biliar, padrão 

macroscópico, tamanho da neoplasia e grau de diferenciação tumoral 
 
 
 
Variáveis 

Subtipo Histológico (%)  
Total 

(n=56) 
CCC 

(n=38) 
CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

Localização* 

  CCI 

  CCH 

  CCE 

 

0 (0,0) 

22 (57,9) 

16 (42,1) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

6 (66,7) 

3 (33,3) 

0 (0,0) 

 

1 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

2 (50,0) 

2 (50,0) 

 

11 (19,6) 

27 (48,2) 

18 (32,2) 

Padrão macroscópico* 

  FM 

  IP 

  ID 

 

4 (10,5) 

34 (89,5) 

0 (0,0) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

9 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

1 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

2 (50,0) 

1 (25,0) 

1 (25,0) 

 

20 (35,7) 

35 (62,5) 

1 (1,8) 

Tamanho (mm)* 

≤40 

>40 

 

36 (94,7) 

2 (5,3) 

 

2 (50,0) 

2 (50,0) 

 

1 (11,1) 

8 (88,9) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

 

3 (75,0) 

1 (25,0) 

 

42 (75,0) 

14 (25,0) 

Grau de diferenciação* 

  Bem  

  Moderadamente  

  Pouco 

  Indiferenciado 

 

30 (78,9) 

6 (15,8) 

2 (5,3) 

0 (0,0) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

8 (88,9) 

1 (11,1) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

2 (50,0) 

1 (25,0) 

0 (0,0) 

1 (25,0) 

 

33 (58,9) 

19 (33,9) 

3 (5,4) 

1 (1,8) 

*Nível de significância inferior a 0,05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
CCI: colangiocarcinoma intra-hepático; CCH: colangiocarcinoma hilar; CCE: colangiocarcinoma 
extra-hepático; MF: formador de massa; IP: infiltrativo periductal, ID: intraductal; mm: 
milímetros, n:número, %: porcentagem. 
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Tabela 2 – Número e porcentagem de indivíduos com CC segundo subtipo 
histológico e doenças hepáticas de base 

 
 
 
Doença de base 

Subtipo Histológico n (%)  
Total 

(n=56) 
CCC 

(n=38) 
CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

Hepatolitíase* 

Não 

Sim 

  Não avaliável 

 

22 (57,9) 

2 (5,3) 

14 (36,8) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

8 (88,9) 

1 (11,1) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

 

3 (75,0) 

0 (0,0) 

1 (25,0) 

 

37 (66,1) 

4 (7,1) 

15 (26,8) 

Malformação da placa* 

Não 

Sim   

  Não avaliável 

 

15 (39,5) 

9 (23,7) 

14 (36,8) 

 

3 (75,0) 

1 (25,0) 

0 (0,0) 

 

6 (66,7) 

3 (33,3) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

 

3(75,0) 

0 (0,0) 

1 (25,0) 

 

27 (48,2) 

14 (25,0) 

15 (26,8) 

Colangite crônica* 

  Não 

  Sim 

  Não avaliável 

 

11 (29,0) 

13 (34,2) 

14 (36,8) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

0 (0,0) 

 

2 (11,1) 

7 (88,9) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

3 (75,0) 

1 (25,0) 

 

14 (25,0) 

27 (48,2) 

15 (26,8) 

* Ausência de significância em nível inferior a 0,05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
n: número, %: porcentagem. 
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6.8 IMUNOEXPRESSÃO DE MUCINAS 

 

A maioria dos CCs examinados (52/56 = 92,9%) é positiva para 

imunoexpressão de MUC1 e, dentre estes, temos todos os 38 casos CCCs 

(38/38 = 100%), três casos CLCs (3/4 = 75%), sete casos CaCIs (7/9 = 77,8%), 

o caso misto CCC-CLC (1/1 = 100%) e três variantes menos comuns (3/4 = 

75%).  

Para a imunoexpressão de MUC2, 12 casos são positivos (12/56 = 

21,4%) sendo a maioria do tipo CCC (9/38 = 27,7%), seguidos por um caso 

CaCI (1/9 = 11,1%), o caso misto CCC-CLC (1/1 = 100%) e uma variante 

menos comum (1/4 = 25%). 

Mais da metade dos CCs examinados imuno expressam MUC4 (31/56 = 

55,4%), sendo 24 CCCs (24/38 = 63,2%), dois CLCs (2/4 = 50%), dois CaCIs 

(2/9 = 22,2%), o caso misto CCC-CLC (1/1 = 100%) e dois casos menos 

frequentes (2/5 = 50%). 

A avaliação da imunoexpressão de MUC5AC evidencia positividade em 

40 casos de CCs (40/56 = 71,4%), com a seguinte distribuição entre os grupos: 

35 casos CCCs (35/38 = 92,1%), um caso CaCI (1/9 = 11,1%), o caso misto 

CCC-CLC (1/1 = 100%) e três variantes raras (3/4 = 75%). Todos os casos 

CLCs (4/4 = 100%) foram negativos para MUC5AC. 

A expressão de MUC6 é vista em 37 casos (37/56 = 66,1%) e a maior 

parte deles é do tipo CCC (29/38 = 76,3%), seguidos por cinco casos CaCIs 

(5/9 = 55,6%) e três variantes menos comuns (3/4 = 75%). Todos os casos 

CLC (4/4 = 100%) foram negativos para MU6. 

Houve significância estatística para diferenciar os subgrupos histológicos 

pelo padrão de imunoexpressão das mucinas MUC1, MUC5AC e MUC6 (teste 

de Fisher, p=0,01, p=0,332 e p=0,179, p<0.001 e p=0,019, respectivamente 

para MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC e MUC6) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Número e porcentagem de indivíduos com CC, segundo padrão de 

expressão das mucinas pesquisadas e subtipos histológicos 
 
 
 
Mucinas 

Subtipo Histológico (%)  
Total 

(n=56) 
CCC 

(n=38) 
CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

MUC1* 

  Negativo 

  Positivo 

 

0 (0,0) 

38 (100) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

 

2 (22,2) 

7 (77,8) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

 

4 (7,1) 

52 (92,9) 

MUC2** 

  Negativo 

  Positivo 

 

29(76,3) 

9 (23,7) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

 

8 (88,9) 

1 (11,1) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

 

3 (75,0) 

1 (25,0) 

 

44 (78,6) 

12 (21,4) 

MUC4** 

  Negativo 

  Positivo 

 

14 (36,8) 

24 (63,2) 

 

2 (50,0) 

2 (50,0) 

 

7 (77,8) 

2 (22,2) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

 

2 (50,0) 

2 (50,0) 

 

25 (44,6) 

31 (55,4) 

MUC5AC* 

  Negativo 

  Positivo 

 

3 (7,9) 

35 (92,1) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

 

8 (88,9) 

1 (11,1) 

 

0 (0,0) 

1 (100) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

 

16 (28,6) 

40 (71,4) 

MUC6* 

  Negativo 

  Positivo 

 

9 (23,7) 

29 (76,3) 

 

4 (100) 

0 (0,0) 

 

4 (44,4) 

5 (55,6) 

 

1 (100) 

0 (0,0) 

 

1 (25,0) 

3 (75,0) 

 

19 (33,9) 

37 (66,1) 

*Nível de significância inferior a 0,05 
** Ausência de significância em nível inferior a 0,05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
MUC1: mucina 1; MUC2: mucina 2, MUC4: mucina 4; MUC5AC: mucina 5AC; MUC 6: mucina 
6; +: positivo; n:número, %: porcentagem. 
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Figura 5 – Exemplo de imunoexpressão positiva para mucinas em CCC: 
MUC5AC; 200x 

 

6.9 PADRÃO DE IMUNOEXPRESSÃO DA ONCOPROTEÍNA HER2 

 

Aplicando o protocolo para carcinoma mamário invasivo, a maioria dos 

CCs é considerada negativa para a imunoexpressão da oncoproteína HER2, 

com escores 0 ou 1+ (36/56 = 64,3%), seguidos pelos casos duvidosos com 

escore 2+ (18/56 = 32,1%) e casos positivos com escore 3+ (2/56 = 3,6%), 

sendo os casos positivos todos do tipo CCC (2/38 = 5,2%). 

Aplicando o protocolo para carcinoma gástrico invasivo em peça 

cirúrgica, a maioria dos casos apresenta resultado duvidoso para a 

imunoexpressão desta proteína (33/56 = 59%), seguidos pelos casos negativos 

com escores 0 ou 1+ (17/56 = 30,3%). São observados seis casos positivos 

com escore 3+ (6/56 = 10,7%), sendo a maioria destes do tipo CCC (5/38 = 

13,1%) (Tabelas 4 e 5; Figuras 6 e 7). 

Os subgrupos histológicos não diferem quanto aos escores para a 

avaliação do status da proteína HER2, tanto utilizando o protocolo para câncer 

de mama invasivo (p=0,427), como para o protocolo de câncer gástrico 

invasivo (p=0,137). 
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Tabela 4 – Número e porcentagem de indivíduos por subgrupos histológicos de 
CCs, segundo padrão de expressão do produto do oncogene HER2/c-erbB-2, 
utilizando o sistema proposto para avaliação de carcinoma mamário invasivo 

 
 
 
Escore da 
oncoproteína HER2 

Subtipo Histológico n (%)  
Total 

(n=56) 
CCC 

(n=38) 
CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

0* 

1+* 

2+* 

3+* 

5 (13,2) 

21 (55,3) 

10 (26,3) 

2 (5,2) 

0 (0,0) 

4 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (11,1) 

5 (55,6) 

3 (33,3) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

4 (100) 

0 (0,0) 

6 (10,7) 

30 (53,6) 

18 (32,1) 

2 (3,6) 

* Ausência de significância em nível inferior a 0,05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
n: número, % = porcentagem. 
 
 
 
 

Tabela 5 – Número e porcentagem de indivíduos nos subgrupos histológicos 
de CCs, segundo padrão de expressão do produto do oncogene HER2/c-erbB-
2, utilizando sistema proposto para avaliação de carcinoma gástrico invasivo 

em peça de ressecção cirúrgica 
 
 
 
Escore da 
oncoproteína HER2 

Subtipo Histológico n (%)  

Total 
(n=56) 

CCC 
(n=38) 

CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

0* 

1+* 

2+* 

3+* 

3 (7,8) 

9 (23,7) 

21 (55,3) 

5 (13,2) 

1 (25,0) 

0 (0,0) 

3 (75,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

2 (22,2) 

6 (66,7) 

1 (11,1) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (100) 

0 (0,0) 

1 (25,0) 

1 (25,0) 

2 (50,0) 

0 (0,0) 

5 (8,9) 

12 (21,4) 

33 (59,0) 

6 (10,7) 

* Ausência de significância em nível inferior a 0,05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
n:número, %: porcentagem. 
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Figura 6 – Exemplo de imunoexpressão da oncoproteína HER2 (escore 2+) em 

CCC, segundo protocolo proposto para câncer de mama (SP3; 200x) 
 

 
 
Figura 7– Exemplo de imunoexpressão da oncoproteína HER2 (escore 2+) em 
CCC, segundo protocolo proposto para adenocarcinoma gástrico (SP3; 200x) 
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6.10 STATUS DA AMPLIFICAÇÃO DO ONCOGENEHER2/c-erbB-2PELA 

TÉCNICA DE HIBRIDIZAÇÃO IN SITUPOR FLUORESCÊNCIA (FISH) 
 

Nesta casuística, foram observados 41 casos negativos (41/56 = 73,2%), 

sete casos positivos (7/56 = 12,5%) e oito casos inconclusivos (8/56 = 14,3%) 

para a amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 pela técnica de FISH. Dentro 

dos casos positivos para a amplificação do oncogene encontramos cinco casos 

CCCs (71,4%), um caso CaCI (14,3%) e uma variante menos frequente 

(14,3%).  

Considerando os casos negativos para a amplificação do oncogene 

temos 29 casos CCCs (29/38 = 76,3%), três casos CLCs (3/4 = 75%), sete 

casos CaCIs (7/9 = 77,8%) e duas variantes menos comuns (2/4 = 50%). Os 

resultados inconclusivos são representados por casos nos quais houve 

desgaste do material em TMA ou nos quais a reação não funcionou em 

nenhum dos spots disponíveis para avaliação (Tabela 6; Figura 8). 

 

 

Tabela 6 – Status da amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 nos subtipos 
histológicos de CCs 

 
 
 
Resultado da 
amplificação do gene 
HER2/c-erbB-2 

Subtipo Histológico n (%)  
Total 

(n=56) 
CCC 

(n=38) 
CLC 
(n=4) 

CaCI 
(n=9) 

CCC-
CLC 
(n=1) 

Variantes 
menos 

comuns 
(n=4) 

Positivo* 

Negativo* 

Inconclusivo* 

5 (13,2) 

29 (76,3) 

4 (10,5) 

0 (0,0) 

3 (75,0) 

1 (25,0) 

1 (11,1) 

7 (77,8) 

1 (11,1) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (100) 

1 (25,0) 

2 (50,0) 

1 (25,0) 

7 (12,5) 

41 (73,2) 

8 (14,3) 

*Ausência de significância em nível inferior a 0;05 
CCC: colangiocarcinoma de padrão convencional; CLC: colangiolocarcinoma; CCC-CLC: 
colangiocarcinoma misto convencional e ductular; CaCI: carcinoma de células intermediárias; 
n: número, %: porcentagem. 
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A       B 

       
Figura 8 – Exemplo de amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 pela 
técnica de hibridização in situ por fluorescência (FISH). A) Cromossomo 

17; B) Gene HER2/c-erbB2 
 
 

6.11 AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DOS PROTOCOLOS 
IMUNO-HISTOQUÍMICOS UTILIZADOS EM CARCINOMAS MAMÁRIO 
INVASIVO E GÁSTRICO INVASIVO (EM PEÇA CIRÚRGICA), PARA 
PREDIZER STATUS DA AMPLIFICAÇÃO DO ONCOGENE HER2/c-
erbb-2NOS CCs 

 

A avaliação da acurácia diagnóstica dos dois protocolos imuno-

histoquímicos utilizados neste estudo, considerados testes iniciais de triagem, 

teve como teste padrão ouro, o estudo da amplificação do oncogene HER2/c-

erbB-2 pela técnica do FISH. Neste momento, não houve separação dos casos 

pelos respectivos subtipos histológicos devido ao pequeno número de casos 

nos subgrupos CLC, CaCI e variantes menos comuns.  

Foram determinados parâmetros de sensibilidade (S), de especificidade 

(E), de valor preditivo positivo (VPP), de valor preditivo negativo (VPN) e área 

sob a curva ROC em três cenários distintos envolvendo as combinações entre 

os casos com resultados positivos e negativos e os casos com resultados 

duvidosos pelos estudos imuno-histoquímicos. 
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Para a elaboração do cenário um (cenário 1), situação inexistente na 

prática clínica, comparamos apenas os resultados positivos (3+) e negativos (0 

e 1+) dos testes imuno-histoquímicos com o padrão ouro, e a análise de 

acurácia revelou que o teste proposto para carcinoma gástrico é muito superior 

ao teste proposto para carcinoma mamário invasivo para indicar a presença da 

amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2, quando aplicado em amostras de 

CCs (Tabelas 7, 8 e 9). 

Para a construção do cenário dois (cenário 2), consideramos as 

amostras classificadas como 2+ como sendo negativas e então agrupamos 

estas aos casos com resultados 0 e 1+. Este novo grupo foi comparado com os 

casos positivos 3+. A análise da acurácia revelou que o teste proposto para 

carcinoma gástrico invasivo supera os resultados do teste proposto para 

carcinoma mamário invasivo para indicar a presença da amplificação do 

oncogene HER2/c-erbB-2, quando aplicado em amostras de CCs (Tabelas 10, 

11 e 12). 

Por fim, na elaboração do cenário três (cenário 3), consideramos as 

amostras classificadas como 2+ como sendo positivas e então agrupamos 

estas aos casos com resultados 3+. Este último grupo foi comparado aos casos 

com resultados negativos (escores 0 ou 1+). A análise da acurácia revelou que 

o teste proposto para carcinoma gástrico invasivo tem desempenho inferior nos 

parâmetros especificidade e valor preditivo positivo, quando comparado ao 

carcinoma mamário invasivo para indicar a presença da amplificação do 

oncogene HER2/c-erbB-2, quando aplicado em amostras de CCs (Tabelas 13, 

14 e 15).  

 

6.11.1 Cenário 1 

Neste cenário, comparamos os casos negativos (0 e 1+) e os casos 

positivos (3+) com o padrão ouro (FISH) (Tabelas 13, 14 e 15). 
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Tabela 7 – Cenário 1: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo protocolo proposto para carcinoma 

mamário invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por estudo de hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 
Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 32 1 33 

Positivo** 0 2 2 

Total 32 3 35 

*escores 0 e 1+ 
**escore 3+ 

 
 

Tabela 8 – Cenário 1: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo o protocolo proposto para carcinoma 

gástrico invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 12 0 12 

Positivo** 0 6 6 

Total 12 6 18 

*escores 0 e 1+ 
**escore 3+ 
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Tabela 9 – Cenário 1: Estimativas de sensibilidade (S), especificidade (E), valor 
preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e área sob a curva ROC 

e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%), para avaliação do 
escore da oncoproteína HER2 em colangiocarcinomas, segundo os protocolos 
imuno-histoquímicos propostos para carcinomas mamário e gástrico invasivos 

 

 

Protocolo – HER2 

Parâmetros (%) (IC 95%) 

 

S 

 

E 

 

VPP  

 

VPN  

Área sob a 

curva ROC  

Para carcinoma 

mamário invasivo 

66,7 

(9,4-99,2) 

100 

(89,1-100) 

100 

(15,8-100) 

97,0 

(84,2-99,9) 

0,83 

(0,51-1,00) 

Para carcinoma 

gástrico invasivo 

100 

(54,1-100) 

100 

(73,5-100) 

100 

(54,1-100) 

100 

(73,5-100) 

1,00 

(NC) 

 

6.11.2 Cenário 2 

Neste cenário, consideramos os casos duvidosos (+2) como negativos, 

agrupando-os com os casos classificados como 0 e 1+. Foram considerados 

como positivos aqueles com 3+ (Tabelas 10,11 e 12). 

 
Tabela 10 – Cenário 2: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo protocolo proposto para carcinoma 

mamário invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por estudo de hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 
Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 41 5 46 

Positivo** 0 2 2 

Total 41 7 48 

*escores 0, 1+ e 2+ 
**escore 3+ 
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Tabela 11 – Cenário 2: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo o protocolo proposto para carcinoma 

gástrico invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 
Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 41 1 42 

Positivo** 0 6 6 

Total 41 7 48 

*escores 0, 1+ e 2+ 
**escore 3+ 
 
 

Tabela 12 – Cenário 2: Estimativas de sensibilidade (S), especificidade (E), 
valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e área sob a curva 
ROC e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%), para avaliação do 
escore da oncoproteína HER2 em colangiocarcinomas, segundo os protocolos 
imuno-histoquímicos propostos para carcinomas mamário e gástrico invasivos 

 
 
 

Protocolo – HER2 

Parâmetros (%) (IC 95%) 

 

S 

 

E 

 

VPP  

 

VPN  

Área sob a 

curva ROC  

Para carcinoma 

mamário invasivo 

28,6 

(3,7-71,0) 

100 

(91,4-100) 

100 

(15,8-100) 

     89,1 

(76,4-96,4) 

0,64 

    (0,46-0,82) 

Para carcinoma 

gástrico invasivo 

85,7 

(42,1-99,6) 

100 

(91,4-100) 

100 

(54,1-100) 

97,6 

(87,4-99,9) 

0,93 

(0,79-1,00) 
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6.11.3 Cenário 3 

Neste cenário, consideramos os casos duvidosos (+2) como positivos, 

agrupando-os com os casos classificados como 3+. Foram considerados como 

negativos aqueles classificados como 0 ou 1+ (Tabelas 13, 14 e 15). 

 

 

Tabela 13 – Cenário 3: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo protocolo proposto para carcinoma 

mamário invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por estudo de hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 
 

Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 32 1 33 
Positivo** 9 6 15 

Total 41 7 48 

*escores 0 e 1+ 
**escores 2+ e 3+ 
 

 
Tabela 14 – Cenário 3: número de indivíduos com CC, segundo resultado da 
avaliação imuno-histoquímica (IHQ) pelo o protocolo proposto para carcinoma 

gástrico invasivo e resultado da avaliação da amplificação do oncogene 
HER2/c-erbB-2 por hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 

Resultado 
IHQ 

FISH Total 
Negativo Positivo 

Negativo* 12 0 12 

Positivo** 29 7 36 

Total 41 7 48 

*escores 0 e 1+ 
**escores 2+ e 3+ 
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Tabela 15 – Cenário 3: Estimativas de sensibilidade (S), especificidade (E), 
valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e área sob a curva 
ROC e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%), para avaliação do 
escore da oncoproteína HER2 em colangiocarcinomas, segundo os protocolos 
imuno-histoquímicos propostos para carcinomas mamário e gástrico invasivos 

 
 
 

Protocolo – HER2 

Parâmetros (%) (IC 95%) 

 

S 

 

E 

 

VPP  

 

VPN  

Área sob a 

curva ROC  

Para carcinoma 

mamário invasivo 

85,7 

(42,1-99,6) 

78,0 

(62,4-89,4) 

40,0 

(16,3-67,7) 

97,0 

(84,2-100) 

0,82 

(0,66-0,97) 

Para carcinoma 

gástrico invasivo 

100 

(59,0-100) 

29,3 

(16,1-45,5) 

19,4 

(8,2-36,0) 

100 

(73,5-100) 

0,65 

(0,58-0,72) 

 
 
6.12 CONCORDÂNCIA ENTRE OS PROTOCOLOS PARA AVALIAÇÃO 

IMUNO-HISTOQUÍMICA DA PROTEÍNA HER2 (PARA CARCINOMA 
MAMÁRIO INVASIVO E CARCINOMA GÁSTRICO INVASIVO (EM 
PEÇA CIRÚRGICA) 

 

Foi observada uma concordância pobre entre o resultado do protocolo 

proposto para carcinoma mamário invasivo e o resultado do protocolo proposto 

para carcinoma gástrico invasivo (Kappa = 0,19, IC 95% 0,02-0,36). Somente 

24 dos 56 casos (42,9%) apresentaram resultados iguais nos dois protocolos 

(Tabela 16).  
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Tabela 16 – Número e porcentagem de indivíduos com CC, segundo resultado 
do protocolo mamário e gástrico avaliando a imunoexpressão da oncoproteína 

HER2 
 
 
 

Protocolo Mamário 

Protocolo Gástrico (%)  

Total 0 1+ 2+ 3+ 

0 3 (50,0) 3 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (10,7) 

1+ 1 (3,1) 8 (25,0) 22 (68,8) 1 (3,1) 32 (57,1) 

2+ 0 (0,0) 0 (0,0) 11 (68,8) 5 (31,2) 16 (28,6) 

3+ 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100) 2 (3,6) 

Total 4 (7,1) 11 (19,6) 33 (59,0) 8 (14,3) 56 (100) 
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7 DISCUSSÃO 

 

Na literatura atual, apesar do crescente número de classificações dos 

CCs (108), uma categorização baseada no grau de maturação da célula que 

origina a neoplasia pode permitir melhor correlação com prognóstico e 

desenvolvimento de terapias alvo (108).  

Neste trabalho, o ponto inicial para a categorização histológica dos 

grupos foi a observação das características morfológicas das células 

neoplásicas, em especial o grau de maturação fenotípica. Os CCs com células 

semelhantes a colangiócitos (polo biliar maduro), com produção frequente de 

mucina, foram denominados CCC. Os tumores cujas células são semelhantes 

a colangíolos (polo biliar imaturo) foram denominados CLC e as neoplasias 

com características intermediárias entre hepatócitos e colangiócitos foram 

denominadas como carcinoma de células intermediárias (CaCI). A mesma 

terminologia foi aplicada ao longo de toda a extensão da árvore biliar. As 

análises comparativas das classificações previamente descritas em CCs e da 

classificação empregada nesta análise estão resumidas nos quadros 6 e 7. 
 

7.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Historicamente, a grande quantidade de classificações utilizada em CCs 

dificulta a obtenção de dados epidemiológicos robustos mundiais (23, 107, 154, 

155). É conhecida a grande variação da incidência desta neoplasia nos 

continentes, sendo que, na Tailândia observa-se valor superior a 80 casos por 

100.000 habitantes, ao passo em que no Canadá observam-se 0,3 casos por 

100.000 habitantes (155). Mosadeghi et al (156) compilaram registros de CC 

na população americana entre os anos de 2000 e 2011 para obtenção de 

informações sobre distribuições por sexo, idade e raça, dentre outros. Os 

grupos de CCs foram estratificados de acordo com a topografia em CCI e CCE 

e não pelo subtipo histológico. No estudo destes autores, com desenho 

retrospectivo, foram identificados 11.296 pacientes portadores de CCI e 8.672 
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portadores de CCE. Os autores referem aumento na incidência do CC a partir 

dos 60 anos (4,3%, 4,3%, 6,6%, 6,7% para as raças branca não hispânica, 

negra, asiática e hispânica, respectivamente), mas após os 80 anos, a chance 

de desenvolver CC se eleva de modo substancial (7,2%, 6,8%, 13,8% e 11,3% 

para as raças branca não hispânica, negra, asiática e hispânica, 

respectivamente). A distribuição por sexo no grupo CCE evidenciou 52,5% 

homens e 47,5% mulheres e, no grupo CCI evidenciou 53,4% homens e 46,6% 

mulheres. Entretanto, os autores ressaltam que houve predomínio das 

mulheres quando os grupos etários foram estratificados entre 20-39 anos e 

acima de 80 anos (156). Pesquisa semelhante realizada por Beal et al (157), 

também baseada em registros epidemiológicos americanos, observou 

predomínio em homens (51,5%) e idade média de 69,6 ± 11,9 anos. Walter et 

al (158) abordaram dados do registro de câncer da Alemanha entre os anos de 

2003 e 2014, incluindo 26.186 pacientes e também notou-se incidência maior 

no sexo masculino (incidência de 2,61 e 3,93 por 100.000 pacientes para 

mulheres e homens, respectivamente). É considerável mencionar que estes 

três autores reconhecem que as diferentes classificações empregadas nos CCs 

têm impacto nos resultados epidemiológicos. No continente asiático, 

Chaiteerakij et al (159) avaliaram o registro hospitalar nacional da Tailândia e 

incluíram 39.421 pacientes com diagnóstico de CC entre 2008 e 2013 e 

observaram maior incidência nos homens (61,2% dos casos) e idade média de 

64.1 ± 11.7 anos. Akita et al (160) conduziram estudo comparando CCI de 

grandes e pequenos ductos com CCH. A partir de uma casuística de 58 casos, 

foram observados 44 casos de CCH, 22 casos de CCI tipo grandes ductos e 36 

casos de CCI pequenos ductos. Houve importante predomínio do sexo 

masculino no grupo hilar (30 casos), porém no grupo CCI grandes ductos, 

houve predomínio na população feminina. Dados atuais sobre incidência 

mundial do CC podem ser obtidos no website World Cholangiocarcinoma Day*. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) na atualização de sua página 

na internet realizada em 2018*, traz como estatísticas para o nosso país em 

2018, 9.711 casos de câncer de fígado, sendo 5.647 homens e 4.063 mulheres 

																																																								
* Disponível em: http://worldcholangiocarcinomaday.org 
* Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-figado * Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-figado 
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(2015 – Atlas de Mortalidade por Câncer). No entanto, não foram 

disponibilizados dados isolados sobre o câncer da via biliar. Até onde sabemos, 

não há publicações na literatura com dados específicos sobre incidência de CC 

e distribuição entre gêneros na população brasileira. De forma semelhante ao 

descrito na literatura, a maioria dos pacientes da casuística deste trabalho 

pertenceram ao sexo masculino (58%), com idade média mais baixa (56,3 

anos) se comparamos aos estudos anteriormente descritos.  

Este estudo, ao avaliar as distribuições por idade e sexo, utilizando uma 

classificação histológica bem definida associada à localização topográfica da 

neoplasia, contribui, pelo menos parcialmente, para as literaturas brasileira e 

mundial por fornecer dados epidemiológicos a partir de uma casuística cirúrgica. 

Deve-se ressaltar que os casos avançados, não elegíveis para a cirurgia, não 

foram considerados neste trabalho. Foi possível avaliar possível associação 

entre o subtipo histológico e o gênero do paciente, embora este dado não 

tenha significância estatística (p=1,135). Nos homens, houve predomínio do 

subtipo histológico CCC, mas quando se considera os padrões CLC e CaCI há 

predomínio no sexo feminino. Até onde sabemos, análises que determinam 

especificamente a distribuição por gênero nos subtipos histológicos dos CCs 

não estão disponíveis na literatura, mas há referências sobre a distribuição por 

gênero e a localização da neoplasia ao longo da árvore biliar que revela que 

CCI predomina no sexo masculino e CCE tem uma distribuição mais 

equilibrada entre os sexos, embora exista tendência de aumento no sexo 

feminino, não sendo claro se esta tendência reflete alteração de fatores de 

risco nas mulheres ou novos fatores de risco para este grupo (98, 161, 162).  
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7.2 CORRELAÇÃO ENTRE TAMANHO DA NEOPLASIA, LOCALIZAÇÃO AO 

LONGO DA ÁRVORE BILIAR, PADRÃO MACROSCÓPICO, GRAU DE 
DIFERENCIAÇÃO TUMORAL E SUBTIPO HISTOLÓGICO DE CCs  
 

A correlação entre tamanho da neoplasia e prognóstico dos pacientes 

que são submetidos à cirurgia por CC não está totalmente elucidada, uma vez 

que a maior parte das pesquisas correlaciona o tamanho do tumor com a 

localização topográfica da neoplasia e nem sempre com o desfecho final do 

paciente. De Jong et al (163) avaliaram 449 pacientes submetidos à cirurgia 

com diagnóstico de CCI e defendem que o tamanho da neoplasia, 

isoladamente, não traz informações prognósticas. Por outro lado, Spolverato et 

al(164) examinaram 443 pacientes portadores de CCI, definiram como grandes 

as neoplasias acima de 5,0 cm e, defendem a associação entre o tamanho e 

prognóstico, sendo que quanto maior o tumor, pior o prognóstico. Estes autores, 

por afirmarem que as neoplasias de maior tamanho, no geral, têm pior grau de 

diferenciação e maior porcentagem de invasão angiolinfática, discutem que o 

critério tamanho pode exibir viés de tendenciosidade e não recomendam o uso 

da medida do tumor de modo isolado pelos cirurgiões como fator determinante 

para a decisão cirúrgica. Na oitava edição do AJCC, o tamanho da neoplasia 

em centímetros é utilizado para estadiamento dos CCIs, mas o mesmo não 

ocorre para os CCHs. Hu et al (165) avaliaram 216 pacientes submetidos à 

cirurgia por CCH e observaram que o tamanho da neoplasia teria implicação 

prognóstica, sendo que neoplasias com dimensões acima de 2,0 cm e 3,0 cm 

teriam pior prognóstico e, inclusive, sugeriram a incorporação da medida no 

descritor do tumor do TMN. No que se refere aos CCE, após estudos 

conduzidos por Jun et al (166) que avaliaram 147 pacientes com CCE, a 

profundidade de infiltração da neoplasia na parede do ducto biliar foi 

introduzida para finalidade de estadiamento e não à sua medida. Neste estudo, 

o grupo CaCI geralmente apresenta tumores maiores superiores a 40 mm 

(88,9%) e, por sua vez, CCC na maioria dos casos apresentam tumores 

menores ou iguais a 40 mm (94,7%). 

A avaliação desta casuística permite também considerar correlação 

entre a localização na árvore biliar, padrão macroscópico e padrão histológico 

do CC. A localização intra-hepática se associa mais frequentemente ao padrão 
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macroscópico FM e sugere como possibilidades histológicas principais CLC e 

CaCI. A localização hilar se associa ao padrão IP e levanta como possibilidade 

principal CCC. Por sua vez, ao nos depararmos com CCE, estaremos diante 

dos subtipos CCCs ou subtipos não convencionais.  

Estas considerações vão ao encontro dos ensinamentos clínico-

cirúrgicos tradicionais que relatam que os tumores intra-hepáticos são mais 

frequentemente maiores, pois o crescimento tumoral, associado ao padrão 

substitutivo no parênquima hepático adjacente, permite que a neoplasia cresça 

formando uma massa, sem que sintomas ocorram rapidamente (167). Já os 

tumores peri-hilares e distais, com tamanhos menores, promovem sintomas 

obstrutivos por estreitarem a luz da árvore biliar, com padrões de crescimento 

infiltrativo periductal e intraductal, o que permite que o diagnóstico se 

estabeleça sem que grandes massas sejam formadas. 

A determinação do grau histológico também apresenta aspectos 

contraditórios devido à falta de uniformização de terminologias. Ao avaliar o 

grau de diferenciação tumoral proposto pela OMS 2010 (6), grau este que deve 

apontar o quanto a neoplasia se aproxima (neoplasia bem diferenciada) ou se 

afasta do tecido que lhe deu origem (neoplasia pouco diferenciada) e que, 

portanto, deveria refletir o polo de maturação da célula envolvida na 

carcinogênese, acaba por se basear na porcentagem de formação glandular, 

sendo possível, mesmo em fenótipos com células mais precursoras (para a 

qual seria esperado grau de diferenciação pouco diferenciado), que seja obtido 

um grau de diferenciação, pelo menos, moderado. É possível, com os sistemas 

de graduação atualmente disponíveis, que haja redução no valor desta devido 

à possibilidade de equívocos em denominação de subtipo histológico (por 

exemplo, classificar como CCC pouco diferenciado, uma neoplasia que 

corresponderia a um CaCI). Neste estudo, a graduação seguiu a regra da 

porcentagem de formação glandular e é um dado útil por permitir considerar 

que CCC é geralmente bem diferenciado (78,9%) e CLC e CaCI são 

geralmente moderadamente diferenciados (75% e 88,9%), pois apesar do 

aspecto fenotípico celular, a neoplasia ainda preserva um padrão parcial de 

organização glandular.  
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Esta pesquisa estudou as correlações entre tamanho do tumor, 

topografia, padrão macroscópico, grau de diferenciação tumoral e subtipo 

histológico de CCs, havendo significância estatística para todas essas variáveis 

(p<0.001). 

 

7.3 FATORES DE RISCO  

 

Vários fatores de risco são implicados no processo de carcinogênese da 

árvore biliar, promovendo quadros inflamatórios crônicos. Dentre os fatores, 

merecem destaque a CEP (55), seguida pelas hepatolitíase (73), infecções 

parasitárias (66, 168), infecções por vírus hepatotrópicos (79, 83, 84, 169), 

doenças congênitas e malformações biliares (75).  

A CEP é o principal fator de risco para o desenvolvimento do CC e as 

taxas de incidência de CC neste grupo variam entre 4,8 e 36,4%, sendo esta 

variação explicada pela diferença de metodologia dos estudos (séries 

populacionais gerais versus séries de transplante hepático) (53, 170). 

Pacientes diagnosticados com CEP poderão desenvolver CC, especialmente 

nos dois primeiros anos após o diagnóstico da doença de base (54). A 

fisiopatogenia do processo de carcinogênese tem como base o processo 

inflamatório crônico e a colestase gerados por esta doença primária hepática. 

No estudo realizado por Liang et al (55) no Reino Unido, dos 250 pacientes 

portadores de CEP, 63 evoluíram para óbito e, dentre as causas da 

mortalidade, a mais frequente foi neoplasia maligna (30,2% dos casos), 

liderada pelo carcinoma de árvore biliar (9,5%). Estudo conduzido por Fevery 

et al (171) na Bélgica incluiu 200 pacientes portadores de CEP, sendo que 40% 

destes desenvolveram neoplasias malignas e 45,9% dos pacientes evoluíram 

para óbito. A principal mortalidade relacionada a câncer neste grupo foi 

também CC (31% das neoplasias).  

A litíase na árvore biliar é um fator de risco conhecido para a gênese do 

CC provavelmente via episódios repetidos de inflamação decorrentes do 

trauma relacionado à formação e passagem dos cálculos biliares (73). Cai et al 

(73) conduziram um estudo na China para estabelecer a correlação entre CC e 
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condições pré-existentes. Foram incluídos 313 pacientes com diagnóstico de 

CC e observou-se que a prevalência de coledocolitíase, hepatolitíase e 

colelitíase foi estatisticamente significante no grupo CC quando comparados ao 

grupo controle saudável (73).  

Os parasitas da árvore biliar aumentam a susceptibilidade dos 

colangiócitos a carcinógenos endógenos e exógenos através de irritação pelo 

processo inflamatório crônico e por aumento da renovação celular (172, 173). 

Xia et al (168) realizaram uma metanálise, incluindo 36 estudos provenientes 

da China, Hong-Kong, Taiwan, Coréia e Tailândia e os pesquisadores 

demostraram correlação positiva entre a infecção pelos parasitas e CC.  

O mecanismo pelo qual a infecção pelos vírus hepatotrópicos contribui 

para o processo de carcinogênese não está totalmente compreendido e há 

resultados conflitantes na literatura. Estudo conduzido por Fillipowicz et al (174) 

sugere que o VHC infecta diretamente o epitélio da árvore biliar e leva ao 

processo de inflamação crônica, o que explicaria o microambiente para a 

carcinogênese. Para o VHB, o mecanismo envolvido também seria a 

inflamação, porém no parênquima hepático (175). Wang et al (83) avaliaram o 

impacto da infecção pelo VHB e VHC em câncer primário do fígado em 2.172 

pacientes. Dentro da população total, 238 pacientes eram portadores de CCI. 

Os autores demonstraram correlação entre CCI e infecção pelo VHB, mas não 

com o VHC. Matsumoto et al (79) estudaram 145 pacientes japoneses com 

diagnóstico de CC, incluindo casos intra-hepáticos e extra-hepáticos. 

Observaram que a prevalência do HbsAg foi elevada em pacientes portadores 

de CCI (10%) e que a prevalência de VHC foi bastante elevada em pacientes 

portadores de CCI, em torno de 20%.  

Bhalla et al (75) correlacionaram complexos de Von Meyenburg e CC 

em 86 produtos de hepatectomia e observaram progressão das lesões 

benignas para displasia e neoplasia.  

Estudos na literatura referem a forte associação entre CEP e CC, porém 

até onde temos conhecimento, estudos sobre a correlação entre o padrão 

morfológico indicativo de colangite crônica, independente da sua etiologia, e o 

CC não foram encontrados nas bases de dados literários. Observação que 

talvez permita interpretar a colangite crônica como uma doença hepática de 
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base verdadeira é que tal achado tenha sido observado em áreas do 

parênquima hepático distante da massa tumoral, teoricamente não sujeitas 

diretamente aos fenômenos compressivos secundários. Entretanto, não é 

possível afastar que a evidência histológica de colangite crônica seja um 

evento secundário ao efeito estenosante/obstrutivo que o crescimento da 

neoplasia impõe à árvore biliar e não evento precursor à gênese do CC. A 

hepatolitíase apresenta incidência global variável, sendo que no continente 

asiático as taxas para esta doença variam entre 2 e 25%, ao passo em que nos 

países do leste, esta incidência está entre 0,6 e 1,3%, por sua vez a incidência 

do CC em portadores de hepatolítiase está entre 5 e 13% (176). Bhalla et al 

(75) estabeleceram associação entre malformação de placa ductal e CC em 

35% dos 86 espécimes cirúrgicos analisados. 

Neste trabalho, a presença de aspectos sugestivos de doença hepática 

de base não se correlacionaram estatisticamente com o subtipo histológico de 

CCs (p=0,187, p=0,531 e p=0,413, respectivamente para hepatolitíase, 

malformação de placa ductal e colangite crônica), mas chama a atenção à 

evidência histológica de colangite crônica inespecífica (manguito fibroso ao 

redor de ductos biliares originais, sem obliteração destes), o qual esteve 

presente em 48,2% dos casos, seguidos por hepatolitíse (7,1%) e malformação 

de placa ductal (25%). 

 

7.4 MUCINAS 

 

A possibilidade da expressão de mucinas ter impacto prognóstico torna 

relevante a pesquisa destas glicoproteínas nos CCs (117). A superexpressão 

de MUC1 se relaciona com a capacidade de metástase por inibir a adesão 

celular, possibilitando o escape do sistema imunológico, sendo que a sua 

expressão confere pior prognóstico a diferentes tipos de carcinoma (120). No 

epitélio intestinal, a perda de MUC2 gera um microambiente propenso à 

ativação da inflamação e contribui para a proliferação celular (120). A 

superexpressão de MUC5AC pela célula neoplásica faz com que ela adquira 

carga elétrica negativa, levando ao mecanismo físico de repulsão, favorecendo 
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a migração celular (117). MUC4 é uma mucina importante na interação célula-

célula e célula-matriz, através de mecanismos c-erbB2 dependentes e 

independentes, atuando nas capacidades de invasão e de metástase. O grupo 

de Park et al (117) realizou um dos trabalhos de maior amplitude neste tema. 

Avaliaram a expressão de mucinas (MUC1, MUC2, MUC5AC e MUC6) em 85 

pacientes portadores de CCs, em 11 pacientes portadores de adenocarcinoma 

da vesícula biliar e 14 pacientes com adenocarcinoma pancreático. No 

desenho metodológico, o grupo de pacientes com CC foi dividido de acordo 

com a localização topográfica (34 CCIs e 51 CCEs) e padrão macroscópico, 

mas não pelo subtipo histológico. A imunoexpressão para MUC1 foi maior no 

grupo CCE quando comparado ao CCI (72,5% e 55,8%, respectivamente) e no 

grupo CCI foi maior no padrão macroscópico FM. Os autores observaram que a 

expressão de MUC1 (68,5%) estava diretamente relacionada com a 

progressão tumoral e pior sobrevida. Em relação ao MUC2, a minoria dos 

casos (23,5%) exibiu positividade para este marcador (29,4%e 19,6% para CCI 

e CCE, respectivamente). Positividade para MUC5AC foi observada em 61,1% 

dos casos (47,1% e 70,6% para CCI e CCE, respectivamente). A minoria dos 

casos (14,1%) exibiu positividade para MUC6, sendo a distribuição equilibrada 

entre CCI (14,7%) e CCE (13,7%). Para MUC2, MUC5AC e MUC6 os autores 

não encontraram correlação entre expressão e padrão macroscópico.  

Este estudo realizou a análise com base no subtipo histológico e 

pudemos observar resultados semelhantes ao descrito por Park et al (117): 

imunoexpressão de MUC1 em 92,9% dos casos, sendo a maioria pertencente 

ao grupo CCC (100%) seguidos por CaCI (77,8%), positividade para MUC2 em 

21,4% dos casos (a maioria deles com padrão CCC), imunoexpressão positiva 

para MUC5AC em 71,4% dos casos (sendo 92,1% CCC). Diferentemente de 

Park et al (177), a positividade para MUC6 foi vista na maioria dos casos deste 

trabalho (66,1%). Yeh et al (178) avaliaram a expressão de MUC4 em 51 

pacientes portadores de CC com padrão macroscópico FM, sendo a 

positividade observada em 28,3% dos casos e observaram que a 

imunoexpressão positiva para esta glicoproteína foi fator de pior prognóstico 

independente para os pacientes submetidos à hepatectomia. Observamos 
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positividade para MUC4 em 55,4% dos casos deste trabalho, a maior parte 

deles do tipo CCC (63,2%).  

Este estudo descreve o padrão de expressão das mucinas de acordo 

com os subtipos histológicos com valores estatisticamente significativos para 

MUC1 (p=0,01), MUC5AC (p<0,001) e MUC6 (p=0,019), ressaltando que a 

pesquisa das mucinas pode contribuir para a classificação dos subtipos dos 

CCs, especialmente para diagnóstico de CCC (com 100% de positividade para 

MUC1) e de CLC (com imunoexpressão negativa para MUC2, MUC5AC ou 

MUC6). 

 

7.5 ONCOGENE HER2/c-erbB-2 

 

Na literatura atual, não há consenso estabelecido para a interpretação 

dos resultados da avaliação do status do oncogene HER2/c-erbB-2 por estudo 

imuno-histoquímico nos CCs. A falta de consenso se refere tanto ao melhor 

protocolo a ser adotado para o exame imuno-histoquímico quanto à associação 

dos resultados destes testes com os resultados dos estudos moleculares por 

técnicas de hibridização in situ, considerado um dos testes padrão ouro para 

determinação do status final da amplificação deste oncogene.   

Um dos estudos pioneiros nesta área foi realizado por Yoshikawa et al 

(179), os quais avaliaram 236 pacientes portadores de CC, usando casuística 

cirúrgica de modo semelhante a este estudo. Os autores subclassificaram os 

pacientes de acordo com diretrizes topográfica (CCIs e CCEs) e macroscópica 

(tumores formadores de massa, infiltrativos periductais e com crescimento 

intraductal). O protocolo utilizado para interpretação dos resultados foi o 

descrito no HerceptestTM (DAKO). Neste estudo, 12 casos foram positivos 

sendo que a positividade foi referida tanto para escore 2+ como para escore 3+ 

(179) e tal achado deve ser interpretado com ressalva, uma vez que resultados 

2+ devem ser referidos como duvidosos. Shafizadeh et al (180) avaliaram em 

seu estudo 51 casos de adenocarcinomas biliares, sendo 26 CCIs, 19 CCEs e 

seis adenocarcinomas de vesícula biliar, não sendo divididos em subgrupos 

morfológicos ou histológicos. Foi utilizado o mesmo protocolo imuno-
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histoquímico aplicado por Yoshikawa et al (179) e os autores também 

consideraram como positivos casos com resultados 2+ ou 3+, sendo o 

resultado positivo observado em apenas dois casos, confirmado em estudo de 

hibridização in situ por fluorescência (FISH). Galdy et al (181) conduziram 

metanálise para identificar estudos que reportaram a expressão da 

oncoproteína HER2 por teste imuno-histoquímico e/ou amplificação do 

oncogene por técnica de FISH. Em 27 estudos considerados pelos autores 

como de alta qualidade, as neoplasias biliares extra-hepáticas (incluindo casos 

de adenocarcinomas de vesícula biliar) apresentaram uma maior porcentagem 

de superexpressão da oncoproteína quando comparados aos carcinomas intra-

hepáticos (19,9% e 4,8%, respectivamente). Também observaram que a taxa 

de amplificação era maior em pacientes com superexpressão proteica no 

estudo imuno-histoquímico (57,6% dos pacientes com superexpressão 

exibiram amplificação para o oncogene HER2/c-erbB-2). Yang et al (182) 

estudaram a positividade para HER2 por testes imuno-histoquímicos e/ou 

testes de hibridização in situ em diversos órgãos e observaram resultado 

positivo em 6,3% dos CCE e 0,6% dos CCIs. Até onde temos conhecimento, 

não identificamos nas bases de dados, pesquisas direcionadas para correlação 

entre diferentes protocolos utilizados em estudos imuno-histoquímico e 

amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 por estudos de hibridização in situ, 

além destes resultados em subgrupos histológicos. 

Esta pesquisa avalia os padrões de imunoexpressão da oncoproteína 

HER2, utilizando o clone SP3 em subgrupos histológicos bem definidos de CCs, 

aplica os dois principais protocolos disponíveis na literatura atual para 

interpretação imuno-histoquímica do produto do oncogene HER2/c-erbB-2 

(carcinoma mamário e carcinoma gástrico) e permite observar que a escolha 

do protocolo utilizado pode interferir na complementação com estudo molecular 

o que traz impacto em questões gerenciais. A escolha do clone SP3 se deve 

ao fato deste apresentar relatos de boa performance em estudos prévios para 

os dois protocolos (183). Poucos estudos publicados tentam esclarecer as 

relações entre a expressão da oncoproteína HER2, os achados clínico-

patológicos em CC que se originam em diferentes partes da árvore biliar e os 

resultados do status do oncogene HER2/c-erbB-2 em carcinomas da árvore 
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biliar. A porcentagem de superexpressão proteica de HER2 varia entre estudos 

com porcentagens entre 0 e 4% para CCI e entre 5 e 8,5% para CCE (3, 137-

142).  

Neste trabalho, partimos da avaliação da expressão proteica por testes 

imuno-histoquímicos, analisados em dois momentos, utilizando protocolos para 

carcinomas mamário invasivo e gástrico invasivo em peça cirúrgica. Ao utilizar 

os critérios de interpretação das reações imuno-histoquímicas aplicados para 

carcinomas mamários invasivos, a maioria dos CCs deste estudo são alocados 

no grupo negativo para a amplificação do oncogene (64,3%). Estudos com 

resultados negativos são necessitam de complementação diagnóstica em 

outros tumores. Porém, ao se utilizar o protocolo para câncer gástrico em peça 

cirúrgica, mais da metade dos casos apresenta escore duvidoso 2+ (59%). Em 

ambos os protocolos propostos para carcinoma mamário invasivo e para 

carcinoma gástrico invasivo, resultados 2+ não são considerados positivos e 

justificam a complementação da pesquisa com técnica complementar de 

hibridização in situ. Não houve diferença com significância estatística entre os 

escores obtidos pela análise imuno-histoquímica da oncoproteína HER2 nos 

subtipos histológicos de CCs, tanto para o protocolo proposto para carcinoma 

mamário invasivo como para o protocolo proposto para carcinoma gástrico 

invasivo (p=0,427 e p= 0,137, respectivamente). 

O status da amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 foi considerado o 

teste padrão ouro para determinação de presença ou ausência de amplificação 

do oncogene, sendo que os testes imuno-histoquímicos para a avaliação da 

imunoexpressão da oncoproteína HER2 (propostos para carcinomas mamário 

e gástrico invasivos) foram considerados os testes diagnósticos iniciais. Estes 

testes iniciais foram confrontados com o padrão ouro para se observar a 

exatidão de cada um. Como testes diagnósticos iniciais, em geral mais simples 

que o padrão ouro, são realizados na prática médica como estratégias de 

rastreamento ou triagem, mesmo sabendo-se que o uso destes resulte em 

certo risco de diagnóstico incorreto, tal risco é justificado pela segurança e 

conveniência (para o indivíduo ou do ponto de vista financeiro) do teste mais 

simples. A sensibilidade é a capacidade de um teste de identificar corretamente 

os indivíduos que possuem uma doença ou alteração (casos). A especificidade 
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é a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não 

possuem a doença ou alteração (não casos). A sensibilidade e a especificidade 

são propriedades que influenciam na tomada de decisão sobre pedir ou não 

um teste inicial com finalidade de rastreamento e elas não se modificam por 

serem inerentes ao teste. Uma maneira de expressar a relação entre a 

sensibilidade e a especificidade é a área sob a curva de ROC (do inglês 

receiver operator characteristic). O valor preditivo positivo é a proporção de 

casos verdadeiramente positivos entre todos os indivíduos com teste positivo. 

O valor preditivo negativo é a proporção de casos verdadeiramente negativos 

entre todos os indivíduos com teste negativo. Estas características são 

alteradas pela prevalência da doença testada na área, especialmente o valor 

preditivo positivo.  

Devido ao recente avanço no que se refere à terapia alvo, a 

identificação de uma alteração genética para a qual exista um modo de 

atuação terapêutica justifica o uso de um teste de rastreamento sensível, 

sendo que se este teste for negativo há pouca chance do caso ser um falso 

negativo (casos falsos negativos não são desejados, pois implicariam na perda 

de uma possibilidade terapêutica para o paciente). Com a construção dos 

cenários envolvendo o cruzamento entre os resultados dos testes imuno-

histoquímicos e padrão ouro buscou-se identificar qual dos testes iniciais 

exibiria maior sensibilidade e valor preditivo negativo.  

Considerando dados na literatura, a frequência de superexpressão do 

oncogene HER2/c-erbB-2 varia entre 4,4% a 53,4%, com média de 17,9% para 

os carcinomas gástricos (183). Para o carcinoma mamário invasivo a 

frequência da amplificação está entre 15-20% dos casos (184). Este estudo 

revelou uma frequência de amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 em 

12,5% dos CCs. Apesar de se considerar como ressalva o tempo do material 

emblocado em parafina, a porcentagem observada é equivalente à dos outros 

tumores e permite considerar o teste imuno-histoquímico como triagem para a 

detecção da amplificação do oncogene em situações de discussão clínica 

sobre eventual uso de terapia alvo. Dentro deste contexto, a análise dos três 

cenários anteriormente descritos permite considerar que quando um CC é 

classificado como 2+ utilizando o protocolo proposto para carcinoma gástrico 
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invasivo, será elevada a possibilidade de não haver a amplificação do 

oncogene HER2-c-erbB-2, sendo os aspectos observados nas reações imuno-

histoquímicas destes casos mais indicativos de ausência de amplificação do 

oncogene e não de status verdadeiramente duvidoso.   

No contexto de uma neoplasia tão agressiva, na dependência da 

integração de todos os dados clínicos e laboratoriais, a existência de uma 

ferramenta de auxílio terapêutico é sempre um ponto benéfico a ser discutido 

no manejo clínico, justificando a realização dos testes moleculares. 
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Quadro 6 – Comparação entre as diferentes classificações utilizadas em CCs 
 

Classificação Nome da 
entidade 
diagnóstica 

Subtipo  
especial de 
adenocarci- 
noma* 
 

Topografia Padrão 
macros- 
cópico 

Aspecto 
histológico 

WHO 2010 Colangiocar-
cinoma intra-
hepático 

Adenocarci-
noma SOE 
 
 

CCI FM / ID Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual  
 

Carcinoma 
colangiolo-
celular 

CCI FM Adenocarcinoma 
com ductos 
pequenos 
lembrando 
aspecto de 
malformação de 
ductos biliares 
 

Carcinoma 
dos ductos 
biliares extra-
hepáticos, 
incluindo 
colangiocar-
cinoma hilar 
 

Adenocarci-
noma SOE 

CCH / CCE FM / ID / IP Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual  
 

Carcinoma 
combinado 
hepatobiliar 

Não se 
aplica 

Carcinoma 
intra-
hepático 

FM Aspectos 
morfológicos de 
carcinoma 
hepatocelular e 
colangiocarci-
noma clássicos 
 

Nakanuma et al Convencio-
nal (ductal) 

Pequenos 
ductos 
biliares 

CCI FM 
 

Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual com ductos 
grandes 

Convencio-
nal (ductal) 

Grandes 
ductos 
biliares 

CCH FM 
IP 

Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual com ductos 
pequenos 

Ductular tipo 
malformação 
de placa 
ductal 

Não se 
aplica 

CCI FM Adenocarcinoma 
com ductos 
pequenos 
lembrando 
aspecto de 
malformação de 
ductos biliares 

Intraductal Não se 
aplica 

CCE ID Adenocarcinoma 
tubular/papilífero 
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Quadro 6 – Comparação entre as diferentes classificações usadas em CCs (cont.) 
      

 
Classificação 

Nome da 
entidade 
diagnóstica 

Subtipo  
especial de 
adenocarci- 
noma* 
 

Topografia Padrão 
macros- 
cópico 

Aspecto 
histológico 

Brunt et al** Colangiocar-
cinoma 
clássico 

! 
 

! 
 

! 
 

Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual 

Carcinoma 
de células 
intermedia-
rias 

!	 !	 !	 Carcinoma com 
aspecto de 
células 
progenitoras 

Colangiolo-
carcinoma 

!	 !	 !	 Adenocarcinoma 
com ductos 
pequenos 
lembrando 
aspecto de 
malformação de 
ductos biliares 

Marins et al Colangiocar-
cinoma 
convencional 

Não se 
aplica 

CCI / CCH / 
CCE 

IP /FM Adenocarcinoma 
de padrão 
bileopancreático 
usual  

Colangiolo-
carcinoma 

Não se 
aplica 

CCI FM Adenocarcinoma 
com ductos 
pequenos 
lembrando 
aspecto de 
malformação de 
ductos biliares 

Carcinoma 
de células 
intermediá-
rias 

Não se 
aplica 

CCI FM Carcinoma com 
aspecto precursor 
(entre polos 
hepatocelular e 
colangiocelular), 
sem evidências 
de diferenciação 
hepatocitária ao 
H&E 

Carcinomas 
combinados 
(CCC-CLC) 

Não se 
aplica 

CCI / CCH FM Áreas distintas 
com 
características 
morfológicas 
observadas em 
CCC e CLC 

Carcinoma 
intraductal* 

Não se 
aplica 

CCE ID Adenocarcinoma 
com padrões 
tubular e 
papilífero 

CCI: colangiocarcinoma intra-hepático; CCE: colangiocarcinoma extra-hepático; CCH: 
colangiocarcinoma hilar; FM: colangiocarcinoma formador de massa; IP: colangiocarcinoma 
infiltrativo periductal; ID: colangiocarcinoma intraductal (geralmente polipoide); !: não é a 
ênfase do trabalho publicado; * variantes raras excluídas dos comentários; ** não inclui a 
discussão sobre carcinoma hepatocelular. 
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Quadro 7 – Comparação entre aspectos patológicos abordados nas diferentes 

classificações empregadas para nomenclatura de CCs 
 

Classificação 
 

Características abordadas 
 

WHO 2010 Nakanuma et al Brunt et al Marins et al 

Topografia da neoplasia XXX XX ! 
 

X 

Aspectos macroscópicos XX XXX ! 
 

XX 

Aspectos fenotípicos das 
células neoplásicas 

X XXX XXX XXX 

 
!: comenta sobre alguns aspectos, porém não correlaciona com os achados histológicos.; X: 
comenta sobre a característica e correlaciona com os achados histológicos, dando importância 
menor para a classificação final; XX: comenta sobre a característica e correlaciona com os 
achados histológicos, dando importância moderada para a classificação final; XXX: comenta 
sobre a característica e correlaciona com os achados histológicos, dando forte importância 
para a classificação final. 
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8 CONCLUSÕES 

 

- Nessa casuística cirúrgica foi possível a identificação dos diferentes 

subtipos histológicos de CCs com predomínio do subtipo CCC (68%), 

seguido por CaCI (16%), CLC (7%), variantes menos frequentes (7%) e um 

caso combinado CCC-CLC (2%).  

- Os subtipos histológicos apresentaram distribuição diferente no que se 

refere às variáveis, distribuição ao longo da árvore biliar, padrão 

macroscópico, tamanho do tumor e grau de diferenciação tumoral: os CCCs 

foram menores, hilares e peri-hilares, predominantemente infiltrativos 

periductais e melhor diferenciados; os CaCIs e os CLCs foram maiores, 

intra-hepáticos, formadores de massa e menos diferenciados. Estes 

aspectos devem ser integrados e analisados em conjunto com os achados 

histológicos para a subclassificação final dos CCs. 

- A presença de aspectos sugestivos de doença hepática de base não se 

correlacionou com subtipo histológico de CCs, mas deve-se ressaltar a alta 

frequência de detecção de colangite crônica inespecífica (48,2%), 

malformação de placa ductal (25%) e hepatolitíase (7,1%) em nossa 

casuística.  

- As expressões de MUC1, MUC5AC e MUC6 foram diferentes estre os 

subtipos de CCs, com 100% de positividade para MUC1 nos CCCs, 

ausência de imunoexpressão de MUC5AC e MUC6 nos CLCs e baixa 

frequência de expressão de MUC5AC e MUC6 nos CaCIs. O imunoperfil de 

mucinas pode representar ferramenta adicional para a classificação dos 

subtipos de CCs.  

- Não houve diferença no padrão de expressão imuno-histoquímica da 

oncoproteína HER2 nos diferentes subtipos histológicos. A frequência de 

amplificação do oncogene HER2/c-erbB-2 em 12,5% dos CCs está apenas 

um pouco abaixo das porcentagens descritas para carcinomas gástricos 

(cerca de 17,9%) e mamário (15-20%), o que permite considerar a pesquisa 

deste oncogene em cenários clínicos específicos, dos quais exista 

possibilidade de terapêutica direcionada para este alvo molecular. A análise 
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da acurácia de testes imuno-histoquímicos para pesquisa da oncoproteína 

HER2 em CCs (utilizados como testes de triagem), demonstra que o 

protocolo atualmente aplicado em carcinomas gástricos invasivos apresenta 

desempenho superior quando comparado ao protocolo aplicado em 

carcinomas mamários invasivos, sendo que os casos com resultados 

duvidosos pelo protocolo para carcinoma gástrico invasivo quando aplicado 

em CCs, muito provavelmente corresponderão a casos não amplificados 

pelo padrão ouro (FISH). 
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9 ANEXO 

Variáveis estudadas nos colangiocarcinomas 
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1 10-3593-2 (B92-4777) F 72 2 1 1 1 3 2,5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

2 10-3797-8 (B92-4897) F 61 2 1 1 1 3 1 4 4 4 4 2 0 1 1 1 0 0 1+ 1 

3 10-6199-2 (B92-6345) F 48 1 3 2 1 3 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1+ 2+ 1 

4 11-6588-7 (B92-
12034) M 65 2 1 1 1 2 2,5 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

6 12-7669-7 M 56 2 1 1 1 2 1,2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

7 13-6833-8 F 36 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1+ 2+ 1 
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Variáveis estudadas nos colangiocarcinomas (continuação) 
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9 14-6745-0 M 67 2 1 1 1 2 2,2 4 4 4 4 2 0 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

10 16-1690-0 M 82 1 3 2 1 1 8 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1+ 2+ 1 

11 18-5846-7 F 85 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1+ 1 

12 23-3368-6 M 60 2 1 1 1 3 1,2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1+ 2+ 1 

13 26-3765-0 F 49 1 2 2 1 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2+ 3+ 3 

14 26-4579-3 F 49 1 1 1 2 3 2,1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2+ 3+ 2 

15 269868-4 F 56 1 1 1 2 3 2,1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1+ 2+ 1 

16 271135-4 F 71 1 3 2 2 1 5 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1+ 2+ 1 

17 28-3542-8 F 56 1 3 2 1 1 7,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2+ 2+ 1 

18 289459-9 F 50 1 3 2 1 3 4,5 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1+ 2+ 3 

19 30-6860-9 F 50 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

20 30-6911 M 58 1 1 1 1 3 2,5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1+ 2+ 3 

21 34-8712-1 M 48 2 1 1 1 3 1,2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1+ 2+ 1 

23 36-7167-4 M 70 2 1 1 1 2 3 4 4 4 4 2 0 0 0 1 1 3+ 3+ 2 

24 36-8299-4 M 49 2 1 1 1 3 2,5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1+ 1+ 3 

25 36-9536-0 M 52 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1+ 3+ 2 

26 37-2993-1 M 53 2 1 1 1 2 1 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2+ 3+ 2 

28 40-8527-2 F 63 1 3 2 2 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1+ 1+ 1 

29 41-8200-6 M 32 2 1 1 1 2 1,9 4 4 4 4 2 0 0 0 1 1 2+ 3+ 2 

30 42-5186-5 F 58 1 4 2 1 3 13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2+ 2+ 3 
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Variáveis estudadas nos colangiocarcinomas (continuação) 
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31 43-5759-0 M 39 1 1 e 2 2 1 1 7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2+ 3+ 3 

32 43-7369-3 M 62 1 4 1 1 3 1,7 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

33 43-7911-0 M 57 2 1 1 1 3 1,6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1+ 1 

34 45-5634-8 M 23 2 1 1 1 2 0,6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1+ 2+ 1 

35 45-8932-7 M 72 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 0 1 1 1 1 2+ 2+ 1 

36 49-7046-2 M 63 2 1 1 1 2 4,5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

37 51-1195-1 M 56 1 3 2 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1+ 2+ 1 

38 51-3301-7 F 61 3 4 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1+ 1+ 1 

39 51-8451-7 F 29 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

40 53-2229-4 M 71 2 1 2 2 3 2,5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3+ 3+ 2 

41 55-0608-5 M 48 2 1 2 1 2 2 4 4 4 4 2 0 1 1 1 1 2+ 2+ 1 

42 56-0485-0 F 56 1 3 2 1 1 6,5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2+ 2+ 1 

43 56-0489-3 F 62 2 1 1 2 2 1,3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2+ 2+ 1 

44 58-2172-0 M 43 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1+ 2+ 1 

45 58-8718-6 F 59 2 1 1 1 2 1 4 4 4 4 2 0 1 1 1 1 2+ 2+ 2 

46 59-2914-8 F 59 1 1 1 2 3 2,5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2+ 2+ 1 

47 60-5546-0 M 73 2 1 3 2 2 1,5 4 4 4 4 2 0 1 1 1 0 1+ 2+ 1 

48 61-2196-9 M 59 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1+ 2+ 1 

49 61-3152-2 M 43 2 1 1 1 2 1,7 4 4 4 4 2 0 1 1 1 1 2+ 2+ 1 

 
50 61-3273-1 F 50 2 1 1 1 3 2,5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1+ 1+ 1 
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Variáveis estudadas nos colangiocarcinomas (conclusão) 
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51 70-3930 M 35 2 1 2 1 3 2,7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1+ 2+ 1 

52 06 6682  M 74 2 1 3 2 3 4,5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1+ 2+ 1 

57 07  3786 M 61 1 2 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2+ 2+ 1 

58 07 39270 M 50 2 1 2 1 3 1,3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1+ 1+ 1 

59 07 41297 M 48 2 1 2 1 2 2,5 4 4 4 4 2 0 1 1 1 0 2+ 2+ 1 

60 07 9481 M 70 2 1 1 1 2 1,1 4 4 4 4 2 0 1 1 1 0 1+ 1+ 3 

61 2008-6549 M 67 1 3 3 1 1 7,5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

62 2009-32807 M 72 2 1 2 1 3 3,1 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1+ 0 1 

63 2009-42733 F 55 1 2 1 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1+ 1+ 1 

64 63-2525-4 F 38 2 1 1 1 3 1,5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1+ 1+ 3 
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