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Resumo 

 

Background: No Ocidente, o adenocarcinoma gástrico operado com 

intenção curativa geralmente compromete a serosa. A AJCC considera que 

o prognóstico em 5 anos dos doentes neste grupo pode variar de mais 70% 

a menos de 7% devido características anatomopatológicas da doença. 

Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo observacional de 354 pacientes 

com cânceres gástricos que comprometem a serosa, operados com intenção 

curativa, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005, seguidos até 

dezembro de 2008 no Instituto Nacional de Câncer, Brasil. Foram analisados 

os dados clínicos, cirúrgicos, anatomopatológicos e padrão de recidiva 

destes doentes, divididos em 2 grupos: Grupo pT3(A), invasão exclusiva da 

serosa; e Grupo pT3(B), invasão da serosa mais tecido mesogástrico. 

Resultados: Nos 354 doentes a média de idade foi de 60 ±12, com 

predomínio do sexo masculino (58,8%). O grupo pT3(A) 89 (25,1%) casos e 

o pT3(B) 265 (74,9%). A estimativa global de sobrevida foi de 54%, com 

média de 69 ±2 meses (95% IC 33,9 a 74,7 meses). Os fatores influenciaram 

na sobrevida em 5 anos foram: a localização distal do tumor (48%, p<0,04); 

pT3(A) versus pT3(B) (70% versus 48%, respectivamente, p<0,000); pN3 

(12%, p<0,000);  invasão angiolinfática (45%, p=0,002); invasão neural 

(44%, p<0,000). A análise multivariada mostrou o pT3(A/B) (p=0,02) e pN 

(p<0,000) como fatores prognósticos independentes. A taxa de recidiva 

global foi de 43,3%, com predomínio peritoneal (19,2%) seguida da 

hematogênica (11,2%). Nos pT3A ocorreram 25 (28,1%) casos de recidivas 
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versus 125 (47,2%) nos pT3B (p=0,002). Dos 68 casos de recidivas 

peritoneais, 57 (83%) ocorreram em pT3B (p=0,05). Dos 40 casos de 

recidivas linfonodais, 30 (75%) ocorreram em pT3B (p=0,8). Dos 39 casos 

de recidivas hematogênicas, 33 (84%) ocorreram em pT3B (p=0,1). Dos 27 

casos de recidivas locorregionais, 25 (92%) ocorreram em pT3B (p=0,01). 

Conclusão: A invasão direta dos tecidos vizinhos que se dirigem ao 

estômago é a forma mais frequente de tumores pT3 e determina pior 

prognóstico. O comprometimento do tecido mesogástrico representa um 

risco aumentado de linfonodos metastáticos, infiltração angiolinfática ou 

neural, recidiva peritoneal e locorregional; e necessita de tratamento 

adjuvante. Sua detecção pode reclassificar o estágio pT3 em 2 subestágios 

perfeitamente distintos, pT3A e pT3B.  
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Abstract 

 

Background: In the West, adenocarcinoma of the stomach resected with 

curative intent is usually found to involve the serosa.  The AJCC says the 5 

year survival prognosis for such patients ranges from more than 70% to less 

than 7% depending on histopathologic characteristics of the tumor. 

Methods:  Prospective observational study of 354 patients with gastric 

cancers involving the serosa, resected with curative intent, from January 

1997 to December 2005, and followed until December 2008 at the National 

Cancer Institute of Brazil.  The cohort was divided into two groups: pT3(A), 

comprised of patients whose tumor invaded only the serosa; and pT3(B), 

where the tumor invaded the serosa and the perigastric tissue. Clinical 

outcomes including recurrence and mortality were measured for the two 

groups and related to demographic, clinical, surgical, anatomic and 

histopathologic variables. 

Results:  Mean age was 60 ±12 years; males were 58.8% of the cohort. The 

pT3(A) group had 89 cases (25.1%), and the pT3(B) group 265 cases 

(74.9%).  The global estimated five year survival was 54%, with a mean 

survival of 69 ±2 months (95% CI: 33.9 to 74.7 months).  Factors that 

influenced 5 year survival included: distal location of the tumor in the 

stomach (48%, p<0.04); pT3(A) versus pT3(B) (70% versus 48%, 

respectively, p<0.000); pN3 (12%, p<0.000);  angiolymphatic invasion (45%, 

p=0.002); neural invasion (44%, p<0.000).  Multivariate analysis 

demonstrated pT3(A/B) (p=0.02) and pN (p<0.000) as independent 
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prognostic factors.  The global recurrence rate was 43.3%. Recurrence 

occurred in 28.1% of the 25 pT3(A) cases versus 47.2% of the 125 pT3B 

cases (p=0.002). Recurrence was predominantly peritoneal (19.2%) followed 

by hematogeneous (11.2%).Of the 68 cases of peritoneal recurrence, 57 

(83%) occurred in the pT3(B) group (p=0.05).  Of the 40 cases of lymph node 

recurrence, 30 (75%) occurred in the pT3(B) group (p=0.8). Of the 39 cases 

of hematogenous recurrence, 33 (84%) occurred in the pT3(B) group (p=0.1). 

Of the 27 cases of loco-regional recurrence, 25 (92%) occurred in the pT3(B) 

group (p=0.01). 

Conclusion: The direct invasion of tissues neighboring the stomach is the 

most frequent presentation of pT3 tumors and determines with worse 

prognosis.Involvement of the mesogastric tissue is associated with an 

increased risk of lymph nodes metastases, angiolymphatic or neural 

infiltration, peritoneal and loco-regional recurrence, and the need for adjuvant 

treatment.The presence of mesogastric involvement should be used to 

reclassify stage pT3 in two completely distinct substages, pT3(A) and pT3(B).
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo estima-se que ocorrem anualmente 934.000 novos 

casos de câncer do estômago, sendo o quarto tumor maligno em incidência 

e a segunda causa de mortalidade por câncer, com aproximadamente 

700.000 (12,1%) óbitos. Em geral, sua magnitude é de duas a três vezes 

maior nos países em desenvolvimento1. 

 

No Brasil, segundo as estimativas de incidência para o câncer 

gástrico, publicadas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), Ministério da 

Saúde, no ano de 2009 devem ocorrer 21.800 casos novos da doença: 

14.080 (64,5%) homens e 7.720 (35,5%) mulheres. Esses valores 

correspondem a risco estimado de 15 casos novos a cada 100.000 homens 

e oito a cada 100.000 mulheres, consolidando-se o 5° tumor maligno em 

incidência e o 2° do trato gastrointestinal2. 

 

O adenocarcinoma gástrico (AG) é responsável por 95% das 

neoplasias malignas do órgão e a terapêutica cirúrgica permanece como a 

única modalidade de tratamento capaz de propiciar a cura para essa 

doença3,4, apesar de tratamentos complementares pré e pós-operatórios5,6. 

Devido às diferentes apresentações anatomopatológicas da doença, é difícil 

saber com exatidão o prognóstico dos pacientes com AG7. 
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A classificação TNM do American Joint Committee on Cancer 

(AJCC)8, é o método mais utilizado e confiável para determinar a evolução 

clínica do AG9, , ,10 11 12. No grupamento patológico pE IA, caracterizado por 

tumores restritos às superfícies da mucosa ou submucosa e sem metástases 

à distância, a sobrevida estimada em 5 anos é de 78%. O grupamento 

patológico pE IV apresenta sobrevida em 5 anos de 7%. 

 

No Ocidente, os estágios avançados dos AG são definidos como 

aqueles que ultrapassam a submucosa, independente da disseminação da 

doença e são os mais frequentes8, ,13 14. Utilizando a classificação TNM, de 

acordo com o nível de infiltração tumoral, os tumores avançados são 

classificados em T2, T3 e T4. Após avaliação histopatológica do espécime 

cirúrgico, são identificados como pT2 os tumores restritos à região 

subserosa; os pT3, quando comprometem a serosa sem comprometer 

órgãos adjacentes; e os pT4, quando invadem órgãos adjacentes (Anexo 1).  

 

Dentre os AG operados com intenção curativa, os definidos como 

precoces15, ,16 17, ou seja, com invasão restrita à submucosa (pT1), com ou 

sem metástases linfonodais, são incomuns no Ocidente, com taxas que 

variam de 5% a 15% dos casos3,14. Por outro lado, os tumores que invadem 

órgãos adjacentes, categorizados como T4, quando há comprometimento 

direto para os seguintes órgãos, estruturas ou regiões: baço, cólon 

transverso, fígado, diafragma, pâncreas, parede abdominal, glândula 

suprarrenal, rim, intestino delgado e retroperitônio; raramente são 
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submetidos à cirurgia curativa18, , ,19 20 21 por apresentarem alta morbidade e 

mortalidade operatória22, ,23 24, baixa sobrevida em 5 anos após cirurgia com 

intenção curativa25,26, e constantemente encontram-se metástases à 

distância ou critérios que restringem a extirpação do tumor. Portanto, em 

países onde não há programa de detecção precoce do câncer, predomina a 

realização de cirurgias curativas em doentes estagiados como T2 ou T3. 

 

A última classificação TNM para o AG validou a infiltração tumoral 

até a região subserosa como única alteração patológica capaz de influir no 

estagiamento e prognóstico da doença. Tornaram-se diferentes os tumores 

restritos à muscular própria do estômago, designados pT2a, dos limitados à 

subserosa, pT2b. Apesar da nova subdivisão histopatológica, o estágio TNM 

final para os subgrupos não foi alterado, mesmo após diversos autores 

considerarem os prognósticos nesses níveis de infiltração 

discrepantes27, ,28 29.  

 

O comprometimento da serosa é importante fator prognóstico no 

AG30,31 por determinar risco aumentado de disseminação peritoneal e baixa 

sobrevida em 5 anos32,33. Os tumores que infiltram a serosa, nos termos da 

classificação TNM, apresentam a ressalva de, nos casos de 

comprometimento por continuidade duodenal ou esofágica, ser considerada 

a invasão mais profunda do tumor, em qualquer dos sítios, incluindo o 

estômago. Os efeitos sobre o prognóstico podem estar relacionados à área 

de comprometimento tumoral na serosa34, , , , ,35 36 37 38 39, técnica operatória40,41, 
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morfologia do tumor42,43, fatores citológicos44, como presença de células 

oncológicas livres no peritônio45,46, fatores genéticos47,48, dentre outros49,50.

 

Quanto maior a invasão tumoral nos tecidos gástricos e 

perigástricos, pior o prognóstico dos doentes51, , ,52 53 54. Porém, a invasão 

tumoral do tecido conectivo perigástrico foi pouco avaliada quando há 

infiltração concomitante com a serosa55, ,56 57. Nas regiões da pequena, 

grande curvatura e retroperitônio há grande quantidade de gordura58. 

Conjuntamente, essas regiões formam uma grande área de íntimo contato 

com o estômago, e nelas estão localizados artérias, veias, nervos, gânglios 

nervos, vasos linfáticos e linfonodos, circundados por tecido adiposo, 

portanto, a região de fixação, irrigação, drenagem e inervação gástrica, que 

durante o período embrionário é denominado mesogástrio. 

 

Apesar da compreensão sobre a gravidade da invasão dos AG 

sobre a serosa, encontra-se sem resposta na literatura médica o efeito que o 

crescimento tumoral exerce sobre o tecido mesogástrico (pequeno, grande 

epíplon e gordura retroperitonial); as características histopatológicas do 

tumor que compromete a serosa e o mesogástrio concomitantemente; os 

padrões de recidiva e prognóstico nesses casos, abrindo espaço para a 

investigação desse nível de infiltração tumoral. 
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1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo da tese é, em pacientes portadores de AG localmente 

avançados, operados com intenção curativa: 

 

1. Estudar se a invasão da gordura adjacente ao estômago é um 

fator prognóstico independente e se há correlação entre a invasão com 

variáveis demográficas, cirúrgicas e anatomopatológicas. 

 

2. Comparar a incidência e o padrão de recidiva em pacientes 

pT3 com e sem invasão da gordura adjacente ao estômago.  

 

3. Comparar o prognóstico dos pacientes pT2, pT3, com e sem 

invasão da gordura adjacente e pT4. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A grande quantidade de tecido adiposo perigástrico ocorre por 

acúmulo de gordura nas regiões da pequena curvatura, grande curvatura e 

retroperitônio. Essas regiões fixam, irrigam, drenam e inervam o estômago, e 

são permeadas por tecido conjuntivo frouxo, com predomínio de células 

adiposas. Para compreender o comportamento biológico que o AG 

apresenta quando infiltra a gordura perigástrica e o peritônio é necessário 

validar os fundamentos embriológicos do estômago, mesentério e omentos 

como vias contínuas de disseminação do câncer; alicerçar a histologia da 

membrana serosa como barreira contra a doença; e revisar na literatura 

médica contemporânea as consequências da invasão tumoral sobre a 

serosa e tecidos gástricos, perigástricos e os fatores que predizem a recidiva 

da doença. 

 

2.1 Epidemiologia dos adenocarcinomas gástricos 

 

Apesar da diminuição progressiva na incidência e mortalidade nas 

últimas décadas, o câncer de estômago permanece como o quarto tumor em 

incidência e o segundo em mortalidade no mundo1, , ,59 60 61. Segundo Parkin et 

al., dois terços dos cânceres gástricos ocorrem em países em 

desenvolvimento e 42% deles na China. As áreas de alto risco para a 

doença são o Leste Asiático, Oeste Europeu e América do Sul, com mais de 
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20 casos para 100.000 habitantes. Se mantido o declínio secular contínuo de 

incidência para o câncer gástrico, o número esperado de novos casos em 

2010 será em torno de 1.100.000, um aumento de 19% em 10 anos, devido 

ao simples crescimento e envelhecimento populacional. Porém, a sobrevida 

global dos casos tratados com intenção curativa no Japão é relativamente 

boa (52%), quando comparada aos casos relatados nos Estados Unidos da 

América (EUA), (21%), porque há naquele programa de diagnóstico precoce 

e maior número de endoscopias gástricas. 

 

Nos EUA, 63% dos pacientes com diagnóstico de câncer gástrico 

não recebem tratamento cirúrgico, segundo Hundahl et al. . Dados 

semelhantes foram encontrados por Reid-Lombardo et al.62, Wanebo et al.63, 

Lawrence et al.64. Consideraram que a taxa reduzida de doentes portadores 

de AG tratados cirurgicamente é devida ao estágio avançado dos tumores 

no momento do diagnóstico62,63,64.  

 

Utilizando como referência a Tabela 1, que apresenta resultados 

de cirurgias curativas para o AG, estimou-se na presente revisão que 39% 

dos casos, em média, variando de 13% a 70%, são estagiados como tendo 

invasão da serosa. No Japão, há predomínio dos tumores estagiados 

patologicamente como invasão restrita à mucosa ou submucosa, e na 

Alemanha como muscular própria e subserosa. Nos demais registros há 

nítida supremacia das lesões com invasão da serosa. Em todos os países 

são pequenas as casuísticas dos tumores que comprometem órgãos 
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adjacentes, porque em sua grande maioria já apresentam metástases à 

distância e a cirurgia é realizada com finalidade paliativa, com alta 

morbidade e mortalidade operatória. 

 

2.2 Embriologia do estômago, mesentério, peritônio e 

omentos 

 

A organogênese humana inicia-se na 4ª semana gestacional, 

segundo Sadler65. Na metade da 4ª semana gestacional, uma dilatação 

fusiforme na porção caudal do intestino anterior indica o local do futuro 

estômago. O primórdio gástrico cresce no sentido ventro-dorsal, mais 

rapidamente no sentido dorsal66. Menard e Arsenault67 estudaram o 

desenvolvimento gástrico e concluíram que a cinética de proliferação celular 

do estômago, durante a morfogênese do órgão, é maior na parede dorsal e 

correlaciona-se com a intensa atividade de células das glândulas gástricas, 

localizadas no fundo e colo das criptas dessa região. Esse fator determina 

abaulamento mais acentuado da parede dorsal e dará origem a grande 

curvatura gástrica após duas semanas.  

 

A parede dorsal abaulada do estômago comunica-se com os 

tecidos retroperitoniais por meio do mesentério dorsal, denominado 

mesogástrio dorsal68. As artérias que irrigam o intestino primitivo – a artéria 

celíaca (intestino anterior), a artéria mesentérica superior (intestino médio) e 

a artéria mesentérica inferior (intestino posterior) correm pelo mesentério 
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dorsal. Em contra-ponto, o mesentério ventral ou mesogástrio ventral prende 

o estômago e duodeno ao fígado e parede abdominal ventral. 

 

Durante o período inicial da organogênese, os mesentérios 

ventrais e dorsais dividem a cavidade peritoneal em direita e esquerda. 

Porém, o mesentério ventral sofre atrofia progressiva, e vai desaparecendo, 

exceto no primórdio do estômago e duodeno. Dessa forma, a cavidade 

peritoneal torna-se um espaço contínuo. Os mesogástrios serão as vias 

responsáveis pela suspensão, inervação, nutrição e drenagem venosa do 

primórdio gástrico69. A Figura 1 mostra a embriogênese dos mesogástrios 

dorsais e ventrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Embriogênese dos mesogástrios dorsais e ventrais. A) Corte 
transversal, no 28º dia gestacional, com o desaparecimento do mesentério 
ventral. B) Mesentério dorsal com artéria do intestino médio através do 
mesentério dorsal. C) Atrofia progressiva do mesentério dorsal e rotação 
lateral. D) Duplo mesogástrio. E) Embrião com 48 dias. 
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Tabela 1 – Incidência e sobrevida de adenocarcinomas pT3 no 

mundo 

 Autor Ano País n pT3 % Sobrevida 
em 5 anos 

1 Dent et al.70 1988 África do Sul 43 20 46% 23% 
2 Bollschweiler et al.*71 1993 Alemanha 1928 422 21% 48%-20% 
3 Kockerling et al*72 1995 Alemanha 782 267 34% - 
4 Siewert et al.*  1998 Alemanha 1654 639 38% 53%-21% 
6 Thorban et al.73 2000 Alemanha 545 154 28% - 
7 Bollschweiler et al.74 2004 Alemanha 137 52 38% - 
8 Jatzko et al.75 1995 Áustria 345 80 23% 29% 
9 Lerut et al.76 2004 Bélgica 194 123 70% 36%-13% 

10 Kim et al.  1994 Coreia 3962 - - 37%-32% 
11 Lee et al.77 2001 Coreia 4789 1747 36% 68%-18% 
12 Sanches-Bueno et al.78 1998 Espanha 297 172 57% 33%-20% 
13 Sierra et al.79 2003 Espanha 156 76 48% 76%-17% 
14 Lawrence et al.  1995 EUA 16992 - 29% 28% 
15 Söreide et al.80 1996 EUA 187 90 48% 29%-8% 
16 Karpeh et al.81 2000 EUA 1038 500 48% 30%-2% 
17 Bonenkamp et al.82 1999 Holanda 711 176 25% 22%-16% 
18 Bozzetti et al.83 1986 Itália 361 164 45% 37% 
19 Secco et al.84 1992 Itália 429 149 34% 90%-25% 
20  de Manzoni et al.85 1996 Itália 187 74 39% 20%-42% 
21 Bozzetti et al.86 1999 Itália 618 287 46% 56%-11% 
22 Barchielli et al.87 2001 Itália 1017 447 60% 19%-18% 
23 Roviello et al.88 2002 Itália 235 144 61% 48%-23% 
24 Maruyama et al.**  1987 Japão 4734 1626 34% 44%-27% 
25 Noguchi et al.**  1989 Japão 3143 1007 32% 43%-23% 
26 Maruyama et al.**89 1989 Japão 1931 - 47% - 
27 Okusa et al.**90 1990 Japão 433 113 26% - 
28 Maehara et al.**91 1991 Japão 1500 572 38% 51%-39% 
29 Makino et al.**92 1991 Japão 668 204 30% 74%-27% 
30 Iriyama et al.**93 1997 Japão 871 395 45% 36,80% 
31 Shibuya et al.**94 2000 Japão 645 89 13% 58%-34% 
32 Hayashi et al.**95 2002 Japão 940 228 24% 23% 
33 Otsuji et al.**96 2005 Japão 1579 459 29% - 
34 Cuschieri et al.97 1996 Reino Unido 270 144 53% 49%-16% 

* Predomínio dos tumores com invasão restrita à muscular própria ou subserosa. 

** Predomínio dos tumores com invasão restrita à mucosa ou submucosa. 
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Pequena cavidade peritoneal é observada na 3ª semana 

gestacional. Revestida internamente pela membrana pleuroperitoneal98, 

rapidamente divide-se em camada parietal, que originará o peritônio parietal, 

e a camada visceral, que originará o peritônio visceral. Logo após a 

formação do tubo digestivo, células da membrana pleuroperitoneal, ou seja, 

o mesotélio celômico, recobrem o estômago e formam o mesotélio gástrico e 

o mesotélio do mesogástrio, , . Subsequentemente, subpopulações dessas 

células transformar-se-ão em células epiteliais-mesenquimais, consideradas 

indiferenciadas, migrarão para o interior da parede gástrica, acompanhando 

o trajeto dos vasos celíacos, e darão origem a maioria das células da 

musculatura lisa dos principais vasos do estômago99. É desconhecido o 

fenômeno de formação dos vasos intestinais primitivos100. 

 

Ao aumentar e adquirir a forma adulta, a região gástrica sofre 

lentamente rotação de 90°, em sentido horário, sobre seu eixo longitudinal, 

fenômeno conhecido como rotação do estômago. Os efeitos dessa rotação 

são: a borda ventral do estômago, mesentério ventral, desloca-se para a 

direita dando origem à pequena curvatura gástrica ou mesogástrio ventral. O 

lado esquerdo do estômago primitivo torna-se a superfície ventral do 

estômago. A borda dorsal do estômago, mesentério dorsal, desloca-se para 

a esquerda do estômago torna-se a grande curvatura ou mesogástrio dorsal. 

O lado direito do estômago primitivo torna-se a superfície dorsal do 

estômago.  
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Segundo Goldsmith101, omento, do latim omentum, significa pele 

gordurosa. É gerado na região gástrica do mesentério dorsal102. Fendas são 

formadas no interior do mesogástrio dorsal, que irão coalescer e criarão uma 

cavidade única, a bolsa omental103. No momento da sua tração lateral, 

durante o processo de rotação e crescimento do estômago, a bolsa omental 

engrandece produzindo uma cavidade com dois recessos, o superior, 

designado recesso superior da bolsa do omento ou pequeno omento, e o 

recesso inferior da bolsa omental ou grande omento.  

 

O recesso superior da bolsa omental sofrerá fusão com o 

mesogástrio ventral, compondo dois folhetos de peritônio, ventral e dorsal, 

entremeados por vasos e nervos envolvidos por tecido gorduroso. O folheto 

ventral une o estômago ao fígado e é composto pelo mesentério ventral 

atrofiado. O folheto dorsal é composto pelo recesso superior da bolsa 

omental. O conjunto formado pelos dois folhetos é denominado de pequeno 

epíplon na região denominada pequena curvatura gástrica ou pequeno 

omento. Defini-se epíplon como dupla camada de peritônio que une dois 

órgãos104. O hiato de Winslow ou forâmen omental é um pequeno orifício 

que comunica a cavidade peritoneal com a parede posterior do estômago e 

retrocavidade dos epíplons. Ocorre no ponto de não fusão do mesogástrio 

ventral atrofiado com o folheto hepático do mesogástrio dorsal e compõe o 

recesso superior da bolsa omental67,68,105. Dentre os folhetos correm a 

artéria gástrica esquerda, artéria hepática comum, veias gástricas, nervos, 
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vasos linfáticos e linfonodos da pequena curvatura, recobertos por 

abundante tecido gorduroso106, , 107 108.

 

O recesso inferior da bolsa omental é composto pelo folheto 

pancreatoesplênico do mesentério dorsal que dobra sobre si mesmo e une o 

estômago ao cólon transverso, sendo chamado grande epíplon. Na região 

do cólon transverso, forma uma bursa decorrente da fusão do folheto do 

mesentério dorsal com o peritônio do mesocólon transverso que desce e 

engloba a cápsula pancreática finalizando nos vasos celíacos. Dentre os 

folhetos passam as artérias gastroepiploicas direita e esquerda, nervos, 

vasos linfáticos e linfonodos da grande curvatura, recobertos por abundante 

tecido gorduroso67, 68,69,99,100. 

 

2.3 Histologia da membrana serosa e mesentério  

 

O peritônio é a membrana serosa (MS) que reveste internamente 

a cavidade abdominal e pélvica, e externamente as vísceras contidas nessas 

cavidades109,110. É definido como fina camada de mesotélio sobre uma 

membrana basal (MB) 111, ,112 113. O mesotélio foi primeiramente descrito por 

Bichat114, em 1827, mas o uso da palavra “mesotélio” deve-se à Minot115,116, 

em 1890, posteriormente descrito por His117 como revestimento interno das 

cavidades celômicas “de células de origem mesodermal e morfologia 

semelhante ao epitélio”. 
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A cavidade peritoneal possui área total de 1,8m2, quase igual a 

área de superfície da pele118. A MS que recobre a parede abdominal anterior 

e o diafragma é relativamente plana, quando comparada à região abdominal 

posterior, peritônio pélvico ou órgãos, onde os contornos são extremamente 

acentuados119, ,120 121. Portanto, a MS deve ser entendida como uma estrutura 

complexa122. Diversas observações e estudos demonstram que há diferentes 

tipos de células mesoteliais e tecidos conectivos submesoteliais123, , ,124 125 126.

 

Estudos em diversas espécies de mamíferos, como ratos127,128, 

coelhos129, ovelhas130, cavalos131, gatos132, cachorros133 e humanos, revelam 

que o mesotélio é similar entre eles. Avaliando mais detalhadamente, a 

constituição histológica da MS é de mesotélio, membrana basal, dividida em 

lâmina basal e lâmina reticular, sobre tecido conjuntivo frouxo, rico em tecido 

gorduroso e vasos107, ,134 135.  

 

O mesotélio consiste de camada única de células mesoteliais 

delgadas ou achatadas, unidas entre si, cujo diâmetro aproximado é de 

25µm, com núcleo central ou oval sobre um citoplasma elevado, repousando 

superficialmente sobre a lâmina basal, semelhante ao endotélio dos vasos 

linfáticos ou ao epitélio pavimentoso simples136, , ,137 138 139. A superfície 

lubrificada permite a livre movimentação dos órgãos cavitários140 e 

proporciona mínima fricção, devido à pequena quantidade de líquido em sua 

superfície e adaptação especial da membrana apical mesotelial, com grande 
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quantidade de microvilos, ricos em uma glicoproteína com predominância do 

ácido hialurônico141, ,142 143. 

 

Segundo Tourneux144 e Vogel,145 as células mesoteliais podem ser 

definidas como planas e alongadas. As células mesoteliais planas são 

comuns. As células alongadas são raras e localizadas preferencialmente no 

mediastino, pleura e porção diafragmática do peritônio. A presença de 

microvilosidades é o mais significante critério citológico para caracterizar a 

célula mesotelial e será responsável por aumentar a área de superfície 

peritoneal em 20 vezes113,146.

 

A membrana basal (MB) faz a interface entre o mesotélio e o 

tecido conjuntivo frouxo ou areolar147, ,148 149. Segundo Leeson e Leeson150, 

Gartner e Hiatt151, a espessura da membrana basal varia em quantidade e 

qualidade de acordo com a localização entre as cavidades, entre visceral e 

parietal; e entre espécies. De uma maneira geral é dividida em lâmina basal 

e lâmina reticular. A lâmina basal, por sua vez, é dividida em lâmina lúcida e 

lâmina densa. A lâmina lúcida apresenta aspecto brilhante, rica em 

microvilos (laminina e entactina) e integrinas, que se projetam da membrana 

da célula mesotelial para a lâmina basal. A lâmina densa é compreendida 

por uma rede de colágeno do tipo IV, recoberto pela proteoglicana 

percalana, que formam um poliânion, graças as cadeias laterais de 

heparansulfato. A presença de poros, formados pela rede de colágeno, 

funciona como filtro molecular. Segundo Ohtsuka e Murakami152, a carga 
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negativa dessas cadeias restringe a passagem de moléculas carregadas 

negativamente.  

 

O tecido conjuntivo frouxo ou areolar caracteriza-se pela 

abundância de substância fundamental, ou seja, material amorfo, hidratado, 

constituído por glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas; líquido 

tissular, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, células indiferenciadas e 

adiposas. Dispersas pela substância fundamental se observa fibras 

colágenas, reticulares e elásticas, além de vasos sanguíneos, linfáticos e 

fibras nervosas ,151, ,153 154.

 

O mesentério é definido histologicamente como dupla camada de 

peritônio que se inicia do peritônio visceral e cobre o órgão, unindo-o à 

parede do corpo e conduzindo vasos e nervos circundados por um tecido 

conjuntivo frouxo, rico em células adiposas150,151,155. 

 

2.4 Fatores prognósticos nos adenocarcinomas gástricos  

 

O estudo dos fatores prognósticos (FP), segundo Días-Plasencia 

et al.156, melhora o entendimento do médico generalista, em especial do 

cirurgião, quanto à história natural da doença, ajuda compreender os 

mecanismos de evolução e predizer a sobrevida. 
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Para Siewert et al, o estudo dos FP tem um particular interesse 

quando esses podem influenciar na terapêutica empregada, como no caso 

da margem cirúrgica e da linfadenectomia no tratamento do AG. 

 

Dentre os FP, a habilidade do cirurgião em realizar a extirpação 

completa, sem deixar resíduos oncológicos, é decisiva na cura do doente. A 

sobrevida nos submetidos exclusivamente à laparotomia exploradora ou a 

gastroenteroanastomose varia de três a cinco meses, já os submetidos a 

extirpações cirúrgicas não curativas, ou seja, persistência de doença 

macroscópica ou microscópica (R1 ou R2), o tempo estimado de 

sobrevivência varia de sete a 11 meses157. 

 

Para Greene et al., o tratamento é o maior FP para o câncer 

gástrico. Pacientes não ressecados apresentam sobrevida de três a 11 

meses. Para os doentes submetidos a ressecção completa (R0), os fatores 

que afetam o prognóstico incluem a localização do tumor no estômago, o 

aspecto macroscópico da doença, assim como a classificação T e N. Siewert 

et al.158 confirmam a importância da cirurgia R0. 

 

Maruyama, estudando FP em câncer gástrico, numa coorte de 

4.734 casos, encontrou a profundidade de invasão como o fator 

independente. O risco relativo é 4,6 maior quando comparado a outros 25 

fatores prognósticos clínicos, cirúrgicos e histopatológicos.  
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A necessidade de falar a mesma linguagem em câncer foi 

inicialmente identificada em 1929 pela League of Nations Health 

Organization. Em 1933 a Union Internationale Contre le Cancer (UICC) foi 

fundada; e em 1959 o American Joint Committee on Cancer. O objetivo 

comum era unificar mundialmente os diferentes grupamentos de câncer. 

Uma vez agrupados por sítios, os tumores foram classificados por estágios, 

de acordo com o tempo de sobrevida que cada estágio permitia ao portador 

da neoplasia. O estagiamento parte da premissa que o padrão de 

crescimento tumoral e o prognóstico dos doentes são semelhantes, com 

base no sítio anatômico comum e nas semelhanças histopatológicas. Os 

estágios decorrentes dessa classificação permitem organizar os cancerosos 

conforme o tratamento a ser realizado, oferecer orientações prognósticas, 

comparar resultados antes e após o tratamento, facilitar a troca de 

informações entre diversos centros e contribuir para a pesquisa sobre o 

câncer humano. Porém, a mais importante proposição, para a concordância 

internacional, é permitir a comparação, sem ambiguidades, entre 

experiências clínicas. Desde os anos oitenta, as classificações UICC e 

AJCC, por meio de colaboração mútua, apresentam idênticas definições e 

grupamentos para todos os sítios, permitindo que seja universal o sistema 

de estagiamento TNM.  

 

O prognóstico dos pacientes portadores de AG depende 

fundamentalmente da evolução do tumor na parede gástrica, da presença de 

metástases linfonodais e metástases à distância3,4,5,6,7,8,15,16,17. Pacientes 
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com tumores in situ por definição não disseminam à distância e, por 

conseguinte, seu tratamento cirúrgico com margens livres e técnica 

oncológica determina a cura8,16. Já os tumores ditos precoces, ou seja, 

restritos à submucosa, mesmo na presença metástases linfonodais regionais 

ao tumor, quando submetidos à cirurgia radical apresentam 90% a 99% de 

chance de cura3,4,6,7,15,16.  

 

A invasão da serosa no AG, ao ser estudada por análise 

estatística multivariada, foi considerada como fator prognóstico 

independente, quando comparada a fatores demográficos, clínicos, 

bioquímicos, histopatológicos e genômicos, por diversos autores como: Oh 

et al.159, Chen et al.160, Bruno et al., Motoyama et al.161, Deng et al.162, Koga 

et al.163, Lee et al.164, Shiraishi et al. , Chen et al.165, Li et al.166, Kim et al.167, 

Tatsuguchi et al.168, Kooby et al.169, Wang et al.170, Shiraishi et al.171, Yasuda 

et al.172, Yu et al., Kodera et al.173, Lee et al.174, Chen et al.175, Erenoglu et 

al., Dhar et al. , Bruno et al.176 Wu et al.177, Tachibana et al.178, Sakaguchi et 

al. , Watanabe et al.179, Hsu et al.180, Maehara et al.181, Maehara et al.182, 

Söreide et al. , Maehara et al.183, Flyger et al.184, Anai et al.185, Maehara et 

al.186, Yonemura et al.187, Tonemura et al.188. 

 

Segundo Kruschewski et al. , o tamanho da inserção do pequeno e 

grande omento na parede do estômago altera o nível de infiltração do tumor 

nos carcinomas gástricos. O objetivo do estudo era determinar a extensão 

da sobreposição do pequeno e grande omento sobre a pequena e grande 
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curvatura. Estudaram o tamanho da fixação dos pequenos e grandes 

omentos no estômago em 76 cadáveres em 12 diferentes pontos nas 

pequenas e grandes curvaturas gástricas, respectivamente. Os tamanhos 

das sobreposições do tecido gorduroso perigástrico sobre a parede gástrica, 

associados às áreas onde foram medidas, em centímetros, são 

apresentados na Figura 2. Observaram que a ausência de tecido gorduroso 

na pequena curvatura é rara e acomete menos que 2% dos cadáveres. Em 

62% dos casos, ocorreu sobreposição das gorduras do pequeno e grande 

omento sobre a pequena e grande curvatura simultaneamente. Em 36% dos 

casos havia cobertura de gordura somente na pequena curvatura e em 2% 

dos casos cobertura exclusiva do grande omento sobre a grande curvatura 

gástrica. Todos os casos apresentavam a formação de um tecido 

extraperitoneal sobre parede gástrica. A espessura do tecido adiposo sobre 

a parede gástrica foi de 0,29cm na pequena curvatura e 0,2cm na grande 

curvatura. Concluíram que se há superestagiamento patológico do nível de 

infiltração do tumor na parede gástrica (pT), há reversão no fenômeno de 

Will-Rogers, demonstrando a importância do estagiamento correto dos 

carcinomas gástricos. 

 

O espaço subperitoneal foi elucidado por Oliphant et al.189, ,190 191, 

que o definiram como plano anatômico que se forma no período embrionário 

e persiste no adulto abaixo da membrana serosa, capaz de unir o abdome 

ao tórax. Utilizando conceitos embriológicos de cavidade celômica, 

descreveram como contínua a região subserosa, capaz de explicar porque 
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há disseminação entre o tórax e abdome. Analisaram quatro casos de 

pacientes e encontraram uma via de disseminação extraperitoneal capaz de 

disseminar ar, líquidos e processos inflamatórios, infecciosos e neoplásicos. 
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Figura 2. Sobreposições do tecido gorduroso perigástrico sobre a parede 
gástrica, segundo Kruschewski et al.. 

 

2.5 Tumores que comprometem a muscular própria e 

subserosa – pT2a/b 

 

Tumores que ultrapassam a camada submucosa do estômago são 

considerados como avançados, porém, quando há invasão da muscular 

própria até subserosa, são ditos intermediários192, porque apresentam 

melhor prognóstico que os tumores que comprometem à serosa193,194, e pior 

do que aqueles ditos precoces195,196. 
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Diversos trabalhos publicados avaliam os fatores prognósticos e 

indicações terapêuticas em pacientes com invasão restrita à muscular 

própria ou subserosa do estômago197,198. Todavia, conforme o AJCC, o 

estagiamento final não se modifica com a subdivisão em pT2a e pT2b nos 

pacientes com carcinomas gástricos, pois considera que o pior prognóstico 

depende do número de linfonodos metastáticos no espécime cirúrgico.  

 

2.5.1 Fatores prognósticos relacionados aos pT2a – Invasão 

restrita à muscular própria do estômago 

 

Ychiyoshi et al.199 analisaram o AG com invasão da muscular 

própria, conforme a aparência macroscópica, e correlacionaram a 

classificação de Borrmann200 com a classificação japonesa para o câncer 

gástrico precoce. Estudaram 146 pacientes, desses 87 (59,6%) foram 

estagiados conforme a classificação de Borrmann  e 59 (40,4%) conforme a 

japonesa para os tumores precoces. Os tumores que apresentavam 

aparência macroscópica de câncer avançado localizavam-se na região antral 

(71,3%), tendiam a lesões expansivas, com maior  taxa de invasão vascular 

e metástases linfonodais. A expressão do P53 foi maior nos tumores com 

aparência avançada, 44,1% versus 25,8% nos precoces, assim como no 

marcador de proliferação celular MIB-1. Concluíram que os tumores que se 

apresentam como avançados, estagiados conforme a classificação de 

Borrmann , são diferentes daqueles que se apresentam como precoces, por 

causas inerentes a sua natureza biológica. 
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Chi et al.201 estudaram 46 casos de AG com invasão da muscular 

própria. Os tumores localizavam-se no terço inferior do estômago, e a 

disseminação linfonodal ocorreu em 32,6% dos casos, confinada às 

estações N1 e N2, conforme a classificação japonesa. Utilizou-se a 

classificação de Borrmann  para estagiamento pré-operatório em 63% dos 

casos, versus 37% para a classificação japonesa de câncer precoce. Os 

tumores estagiados conforme a classificação japonesa eram menores em 

tamanho e com menores taxas de disseminação linfonodal. Concluíram que 

frequentemente os doentes intermediários são estagiados pela classificação 

de Borrmann , sendo geralmente tumores maiores e com mais linfonodos 

metastáticos. 

 

Maehara et al.202 estudaram 117 pacientes com AG invadindo 

muscular própria e correlacionaram com o aspecto macroscópico do tumor. 

O aspecto tumoral avançado foi encontrado em 62,4% dos tumores, 

estagiados conforme a classificação de Borrmann . Simulando tumores 

precoces, segundo a classificação japonesa, foram encontrados 44 (37,6%) 

casos. A sobrevida em 5 anos foi pior naqueles cuja apresentação 

macroscópica foi estagiada conforme a classificação de Borrmann  (p=0,01). 

A análise multivariada mostrou que as cirurgias curativas e metástases 

nodais foram as variáveis independentes. Concluíram que a cirurgia curativa, 

com linfadenectomia estendida, é importante nos doentes com tumores que 

comprometem a muscular própria do estômago. 
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Park et al.203 estudaram 155 doentes com AG que invadiam até a 

muscular própria (MP). Foram divididos em recidivados e não recidivados. A 

taxa de recidiva foi de 20%. A análise multivariada mostrou que a presença 

de metástases linfonodais era o fator prognóstico independente. A recidiva 

hematogênica ocorreu em 37% dos casos, sendo mais frequente no fígado 

(83,3%). A sobrevida global em 5 anos foi de 80,9%, porém naqueles que 

recidivaram foi de 12,2%. O período mediano da recidiva foi de 24 meses e 

74% dos doentes que recidivaram morreram com menos de três anos. 

Concluíram que a presença de linfonodos metastáticos é o fator prognóstico 

independente de sobrevida nos pacientes com adenocarcinomas que 

invadem a muscular própria. Doentes que não apresentam metástases 

linfonodais são candidatos à cirurgia laparoscópica.  

 

Figueroa et al.204 analisaram 202 pacientes com AG com invasão 

da muscular própria. A média de idade foi de 60 anos, com predomínio do 

sexo feminino (52%), tumores distais (69%) e metástases linfonodais (48%). 

A sobrevida global estimada em 5 anos foi de 66%, sendo de 78% nos N0, 

70% nos N1, 25% nos N2 e 0% nos N3.   

 

Para Boku et al.205, os FP clínicos, patológicos e moleculares 

devem ser estudados cuidadosamente nos AG com invasão até a muscular 

própria (MP). Foram avaliados 85 casos de invasão da MP. As variáveis 

determinantes de mau prognóstico foram: tumores localizados no terço 

gástrico superior, invasão da muscular própria, presença de linfonodos com 
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células de câncer em mais da metade do seu interior no exame 

histopatológico e câncer com DNA aneuploide. 

 

2.5.2 Estudos comparativos entre pT2a e pT2b 

 

Wang et al.  estudaram os fatores clínicos e patológicos no câncer 

gástrico avançado sem invasão da serosa, ou seja, com invasão da camada 

muscular própria ou subserosa, e compararam doentes jovens, com idade 

inferior ou igual à 40 anos versus os com mais de 60 anos. Não encontraram 

diferença significativa quanto à sobrevida em 5 anos. Porém, relataram que 

nos doentes mais velhos, o percentual era maior de tumores menores, com 

invasão da subserosa e metástases linfonodais, todos sem diferença 

significativa. Dentre as características histológicas diferentes entre essess 

tumores, comparando doentes com idade ≤ 40 anos versus > 60 anos, foram 

significativas: o grau de diferenciação celular (47,6% versus 11,1%, 

respectivamente) e a presença de células em anel de sinete (10% versus 

5,6%, respectivamente). Concluíram que o prognóstico de pacientes jovens 

sem invasão serosa foi favorável quando realizada cirurgia curativa. 

 

Okuno et al.206 analisaram 347 pacientes com AG estagiados 

como pT2 submetidos à cirurgia curativa. Foram divididos em 3 grupos: 

grupo 1, pacientes com menos de 50 anos, 72 casos; grupo 2, de 50 a 70 

anos, 202 casos; e grupo 3, com 70 ou mais anos, 73 casos. Observaram 

que tumores em pacientes mais idosos são mais diferenciados e se 
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disseminam para o fígado. Concluíram que a idade determina um risco maior 

de disseminação hepática e doentes idosos devem realizar seguimento mais 

cuidadoso quanto às recidivas hematogênicas. Sugerem que a extirpação da 

doença metastática hepática ou infusão de quimioterapia hepática regional 

pode ser uma opção de resgate para esses doentes. 

 

Park et al.  estudaram retrospectivamente 1.229 casos de invasão 

da muscular própria (pT2a) e subserosa (pT2b) do estômago. Avaliaram 

fatores demográficos, clínicos e histopatológicos na casuística. A maioria 

dos pacientes, 51,6%, se encontrava viva e sem evidências de recidiva em 

seguimento oncológico mediano de 54 meses. A análise univariada mostrou 

que a idade (p=0,006), localização (p<0,001) e tamanho do tumor(p<0,001), 

profundidade de invasão (p<0,001), estagiamento final (p<0,001) e 

realização de quimioterapia adjuvante (p<0,001) eram variáveis 

prognósticas. Na análise multivariada, as variáveis independentes foram a 

idade (p<0,001), pT (p<0,001), pN (p<0,001), pE (p<0,001) e a realização de 

quimioterapia adjuvante (p<0,001). A sobrevida estimada em 5 anos para os 

casos pT2a foi de 85,5% versus 55,7% no pT2b (p<0,001). Observaram que 

nos casos pN0 (p<0,001), pN1 (p<0,001), pN2 (p<0,001) e pN3 (p<0,001) 

havia diferença significativa na sobrevida quando comparados pT2a versus 

pT2b. Concluíram que independente da avaliação patológica linfonodal, há 

diferença no prognóstico entre pacientes estagiados como pT2a versus 

pT2b. 
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O estagiamento linfonodal acurado de paciente com AG foi 

considerado mais importante que a subclassificação pT2a e pT2b por Sarela 

et al.207. Avaliando o banco de dados prospectivo do Memorial Hospital do 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, encontraram 423 pacientes 

estagiados como pT2. A cirurgia foi dita R0 em 362 (86%) casos. 

Linfadenectomia D2 ou maior foi realizada em 282 (78%) das cirurgias. 

Observaram diferença significativa entre pT2a e pT2b nas seguintes 

variáveis: tamanho do tumor (p<0,001) e estágio pN. A estimativa de 

sobrevida em 5 anos nos pacientes pT2 foi de 54,3%, sendo 64,1% nos 

pT2a e 45,9% nos pT2b (p=0,005). A análise univariada mostrou que a 

localização do tumor (p=0,01), diâmetro do tumor (p=0,04), pT (p<0,001) e 

pN, (p<0,001) foram os fatores prognósticos. Todavia, foram considerados 

como variáveis independentes, na análise multivariada, apenas a localização 

do tumor (p=0,02) e o estagiamento linfonodal (p<0,001). Concluíram que a 

diferenciação pT2a e pT2b não é um fator prognóstico independente e a 

subdivisão não está indicada quando há acurácia no estagiamento 

linfonodal. 

 

Komatsu et al.  avaliaram o prognóstico de 210 pacientes pT2, dos 

quais 73 (34%) casos apresentavam invasão da muscular própria e 137 

(66%) da subserosa. Tumores que invadiam a muscular própria 

apresentavam menores tamanhos, taxas de disseminação linfática e recidiva 

hematogênica. A análise univariada mostrou que tumores restritos à 

muscular própria apresentaram menos invasão linfática e linfonodos 
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metastáticos, determinando um melhor prognóstico. A análise multivariada 

identificou que doentes com metástases linfonodais N2, pela classificação 

japonesa ou TNM, tinham pior prognóstico. Concluíram que as classificações 

japonesa e TNM foram as mais relevantes variáveis capazes de predizer a 

sobrevida nos pacientes com AG que comprometem a muscular própria. 

Nesses doentes, o seguimento oncológico deve ser particularmente mais 

cuidadoso. 

 

Estudando fatores prognósticos em doentes com invasão da 

muscular e subserosa, Fotia et al.208 verificaram que 29% dos doentes 

operados por carcinomas gástricos eram pT2. A sobrevida estimada em 5 

anos dos doentes pT2 foi de 74%, sendo 74% no pT2a versus 67% no pT2b 

(p=0,2 NS). Todavia, demonstravam ser tumores diferentes pela análise 

univariada conforme o gênero (p=0,04), localização do tumor (p=0,006), 

classificação de Borrmann  (p=0,02), positividade de linfonodos metastáticos 

(p=0,01), pN (p<0,001) e linfadenectomia (p=0,001).  A análise multivariada 

demonstrou que as variáveis independentes foram pN (p<0,001), 

linfadenectomia (p<0,001) e invasão venosa (p<0,03). Concluíram que em 

pacientes com cânceres restritos à subserosa, a presença de metástase e 

invasão venosa são fatores prognósticos significativos e que linfadenectomia 

D2 deve ser realizada sempre nesses casos. 

 

Segundo Ojima et al.209, pacientes estagiados como pT2N1 para 

AG devem ser submetidos à quimioterapia adjuvante. Os fatores 
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prognósticos independentes nesses doentes são: profundidade de invasão 

tumoral e presença de metástases linfonodais. Nesses doentes, as curvas 

de sobrevida são afetadas pela presença de quimioterapia adjuvante, apesar 

da diferença não ser significativa. Concluíram que o prognóstico desses 

doentes é ruim e tratamento anticâncer deve ser instituído para obter melhor 

sobrevida. 

 

Isozaki et al.  investigaram os fatores prognósticos dos AG 

avançados sem invasão da serosa (pT2) com objetivo de planejar novas 

estratégias terapêuticas. Realizaram análise univariada e multivariada dos 

304 doentes com invasão da muscular própria ou subserosa. A análise 

univariada demonstrou que a classificação de Borrmann , a profundidade do 

comprometimento tumoral, as metástases linfonodais e a invasão venosa 

eram fatores prognósticos. A análise multivariada demonstrou que a 

classificação de Borrmann , metástases linfonodais e invasão venosa eram 

os fatores independentes. Concluíram que os doentes devem ser 

submetidos à linfadenectomia extensa e quimioterapia pós-operatória 

quando os tumores pT2 apresentam metástases linfonodais e a classificação 

de Borrmann  apresenta sinais infiltrativos. 

 

2.5.3 Estudos comparativos entre pT2 e pT1 

 

Iriyama et al.210 estudaram 393 pacientes com AG restritos à 

parede gástrica, pT1 e pT2, estagiados em intestinal (223 casos) e difuso 
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(170 casos), conforme a classificação de Lauren. A sobrevida em 10 anos 

dos pacientes com tumores intestinais foi menor que no tipo difuso, 72% 

versus 91%, respectivamente (p<0,005); e com metástase linfonodal de 70% 

versus 94% sem metástase linfonodal. Nos doentes com tumores do tipo 

intestinal, a recidiva mais frequente foi hematogênica e principalmente no 

fígado. Concluíram que terapia adjuvante é necessária nos doentes com AG 

do tipo intestinal com invasão da muscular própria pelo risco de recidiva 

hepática. 

 

Ishigami et al.211 analisaram 74 pacientes com AG restritos à 

muscular própria do órgão e compararam com 165 pacientes com invasão 

da submucosa. Aqueles com invasão da muscular própria (MP) foram 

subdivididos em: MP1 (30 casos), quando comprometia a primeira camada, 

de um total de três, da muscular própria; e MP2 (44 casos) quando 

comprometia as demais camadas da muscular própria. Os MP1 

apresentaram mais características histopatológicas de tumores precoces, 

menor incidência de metástases linfonodais e maior taxa de cirurgia curativa 

que os doentes MP2. A incidência de metástases linfonodais era semelhante 

quando comparados aos pacientes com invasão da submucosa. A sobrevida 

em 5 anos era semelhante entre os doentes que comprometiam a 1ª 

camada da muscular própria e submucosa; porém significativamente melhor 

quando comparados com MP2 (p<0,05). Concluíram que há diferença entre 

MP1 e MP2. Os achados clínicos e patológicos foram semelhantes entre 

MP1 e tumores que comprometiam a submucosa, determinando que 
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doentes estagiados como MP1 devem receber tratamento similar aos 

doentes com invasão da submucosa. 

 

Tachibana et al.212 verificaram que o prognóstico dos doentes com 

AG que invadem a muscular própria ou subserosa e não apresentam 

linfonodos metastáticos não tem sido uniformemente elucidado. Estudaram 

424 paciente subdivididos em pT1N0 e pT2N0. Observaram que em ambos 

os grupos a sobrevida em 5 anos foi de 100%. Concluíram que os doentes 

pT1N0 e pT2N0 apresentam excelentes sobrevidas e devem ser 

considerados como cânceres gástricos precoces. 

 

Abe et al.213 estudaram retrospectivamente a significância de 

metástases nodais em doentes com AG restritos à parede gástrica. 

Compararam 321 doentes com e sem metástases linfonodais nos grupos: 

restrito à submucosa (pT1) e restrito à subserosa (pT2). Dividiram em quatro 

subgrupos: câncer precoce e ausência de metástases linfonodais (pT1N0, 

com 214 casos); câncer precoce e metástases nodais (pT1N+, com 13 

casos); câncer intermediário e ausência de linfonodos metastáticos (pT2N0, 

com 49 casos); e câncer intermediário e metástases linfonodais (pT2N+, 

com 45 casos). A sobrevida em 10 anos nos grupos linfonodos negativos, 

pT1N0 e pT2N0, foi, em ambos, de 100%. Nos grupos linfonodos positivos 

(pT1N+ e pT2N+) foi de 72,7% e 62,5%, respectivamente (p<0,001). As 

variáveis anatomopatológicas que diferiram foram a invasão linfática e 

venosa, porém o mais importante fator foi a presença de metástases 
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linfonodais. Concluíram que doentes com câncer precoce que apresentam 

linfonodos metastáticos apresentam pior prognóstico que aqueles com 

invasão da muscular própria ou subserosa sem linfonodos metastáticos. 

Sugeriram reavaliar o conceito de câncer gástrico precoce e contraindicaram 

a realização de quimioterapia pós-operatória nos doentes pT2 sem 

linfonodos metastáticos. 

 

Wang et al.214 avaliaram 294 casos de AG com infiltração limitada 

à subserosa. Foram estudados 164 casos de tumores restritos à submucosa 

(pT1) e 130 casos que comprometiam a muscular própria ou subserosa 

(pT2). Os pT2 eram significativamente maiores (p=0,001), mais 

frequentemente apresentavam metástases linfonodais (p<0,001), invasão 

linfática (p<0,001) e invasão perineural (p<0,001). A análise univariada 

mostrou que o tamanho do tumor (p=0,03), a classificação de Borrmann  

(p=0,01), a profundidade da invasão na parede (p<0,000), o estagio 

linfonodal, (p<0,000), a invasão linfática (p<0,000), a invasão vascular 

(p<0,000) e a invasão perineural (p<0,000) eram significativos para o 

prognóstico. A análise multivariada mostrou que o prognóstico era afetado 

de forma independente pela presença de metástases linfonodais (p<0,001) e 

invasão da parede gástrica (p=0,03). Concluíram que a gastrectomia com 

linfadenectomia D2 permanece como o tratamento de escolha para 

pacientes com cânceres gástricos intermediários. 
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2.6 Tumores que comprometem a serosa – pT3 

 

Em artigo de revisão, Ludeman e Shepherd, consideraram que o 

diagnóstico de invasão da serosa, frequentemente, não é problemático, 

especialmente nos casos em que há evidente ulceração na serosa. Porém, é 

dependente de boa avaliação macroscópica. Quanto à microscopia, no 

estômago, é mais comumente vista a perda da superfície linear do 

mesotélio, onde o peritônio e o tecido conjuntivo subperitoneal proveem uma 

notável barreira contra a infiltração tumoral. Geralmente, quando o tumor 

rompe a barreira ocorre mudança de direção da superfície peritoneal em 

ângulo agudo e esfoliação celular na cavidade peritoneal. A presença de 

células tumorais livres no peritônio é usualmente associada a 

comprometimento da serosa, mas pode ocorrer mesmo sem um 

demonstrável envolvimento dessa camada.  

 

A acurácia diagnostica do envolvimento seroso é dependente da 

qualidade do bloco anatomopatológico retirado para avaliar a serosa, e 

requer técnica diferenciada de manuseio do espécime cirúrgico, semelhante 

à utilizada para estudo da margem radial nos tumores retais e do 

esôfago215,216.

 

Em 2002, Nakajima publicou o guideline japonês para o 

tratamento do câncer gástrico. Tratava-se da revisão das regras da 

Japanese Gastric Cancer Association (JGCA). Destinava-se a adequação 
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das regras de estagiamento pré e intraoperatório com o tratamento. Todos 

os doentes portadores de AG com insinuação do peritônio visceral deveriam 

ser submetidos à gastrectomia com margens livres e linfadenectomia 

padrão, ou seja, linfadenectomia D2. 

 

2.6.1 Fatores prognósticos relacionados aos pT3 

 

O valor prognóstico da invasão serosa foi auferido pela primeira 

versão em inglês da classificação japonesa para o câncer gástrico. 

Conforme as regras estipuladas, seriam classificados como S0 os tumores 

confinados à subserosa; caso houvesse suspeita do rompimento, seriam 

estagiados como S1; nas invasões evidentes, S2; e nas invasões tumorais 

de estruturas contíguas, S3. Adendo que se seguiu, determinou que invasão 

do pequeno ou grande omento, pequena e grande curvatura, 

respectivamente, ou do mesocólon, deveriam ser classificados como S3. Os 

pacientes classificados como S3 eram estagiados clinicamente como estágio 

IV. 

 

A segunda versão em inglês da classificação japonesa, vigente 

nos dias atuais, publicada em 1998, considera a invasão dos omentos como 

fator prognóstico, com duas variações. Aquela sem perfuração do peritônio 

visceral e a com perfuração do peritônio visceral, semelhante à classificação 

TNM. Tumores com invasão da pequena ou grande curvatura, 

ocasionalmente do ligamento gastro-hepático ou gastrocólico, devem ser 
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classificados como pT2. Porém, tumores que penetram a serosa, invadem o 

duodeno, esôfago, pequena curvatura e grande curvatura devem ser 

classificados como pT3, e não como pT4. 

 

Segundo Bando et al.217, a disseminação peritoneal determina o 

mais frequente sítio de recidiva em pacientes com câncer gástrico. Com o 

objetivo de identificar fatores prognosticadores de recidiva peritoneal, 

avaliaram, conforme a intensidade de invasão serosa (S0, S1 e S2), 587 

pacientes com câncer gástrico avançado (pT2 e pT3), submetidos à cirurgia 

curativa (linfadenectomia D2 ou D3), 375 casos, e linfadenectomia paliativa 

em doentes com resíduo tumoral R1 (19 casos) e R2 (193 casos). Quando 

os tumores foram estagiados conforme a classificação japonesa, S0, S1 e 

S2, a sobrevivência em 5 anos foi de, respectivamente, 66%, 48% e 18%. A 

análise multivariada demonstrou que o tipo macroscópico, a magnitude da 

invasão da serosa, o padrão infiltrativo e o envolvimento nodal foram as 

variáveis independentes de recidiva peritoneal. Concluíram que a magnitude 

da invasão serosa é fácil de ser identificada no peroperatório e prediz 

recidiva peritoneal com maior facilidade que o estudo citológico do lavado 

peritoneal.  

 

Boku et al.  estudaram a sobrevida de 521 pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico curativo, sendo 238 com invasão da serosa e 283 sem 

invasão da serosa e demonstraram que a sobrevida em 5 anos é de 75,9% 

nos sem invasão serosa versus 47,1% naqueles com invasão serosa. 
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Quanto maior o comprometimento seroso, conforme a classificação 

japonesa, maior a taxa de pacientes com linfonodos metastáticos, sendo de 

18,4% no S0, 53,8% no S1, 80% em S2 e 91,4% em S3; consequentemente, 

quanto maior a invasão serosa e nos linfonodos, menor a sobrevida. A 

presença de invasão serosa determina propensão para disseminação 

peritoneal, observando-se porcentagem progressivamente maior de casos 

com células cancerosas livres intraperitoneais. Consideraram como fator 

determinante de pior prognóstico a invasão da gordura perinodal, fato que se 

tornou mais frequente a medida que ocorria invasão da parede gástrica. 

Concluíram que o prognóstico dos pacientes com invasão da serosa por ser 

pior quando há disseminação peritoneal e invasão da gordura perinodal. 

 

Ichiyoshi et al.218 avaliaram retrospectivamente 715 pacientes com 

AG com objetivo de diferenciar os tumores que não apresentam evidente 

expressão na serosa, S0 e S1 da classificação japonesa, porém com 

comprometimento microscópico da serosa. Encontraram 9,7% de casos S0 

ou S1 que apresentavam invasão microscópica da serosa. Os fatores 

clínicos e patológicos que determinaram a dissociação clínica 

histopatológica foram tumores maiores, localizados no terço superior ou 

pequena ou grande curvatura gástrica, Borrmann  tipo III e IV, tumores 

indiferenciados, padrão infiltrativo, invasão linfática e metástases nodais. 

Concluíram que se deve realizar cuidadosa inspeção da serosa durante a 

cirurgia, principalmente em casos de tumores indiferenciados e infiltrativos. 
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Matsusaska et al.219 perceberam que era pequeno o número de 

pacientes com AG sem expressão tumoral visível clinicamente na serosa 

porém com invasão no exame anatomopatológico. Estudaram 649 casos de 

pacientes estagiados clinicamente como S0 e perceberam que a maioria dos 

pacientes comprometiam a muscular própria, uma minoria a subserosa e 

outro número menor a serosa. As recidivas ocorreram no fígado ou outros 

sítios hematogênicos. Quando havia comprometimento da serosa pelo 

exame microscópico, a via preferencial de disseminação era peritoneal. 

Concluíram que quando há comprometimento seroso no exame 

histopatológico, os pacientes apresentam pior prognóstico do que os sem 

comprometimento da serosa.  

 

A presença de invasão microscópica oculta na serosa do 

estômago por AG foi estudada por Wei et al.220. Partindo do pressuposto que 

técnicas imunohistoquímicas podem aumentar a acurácia do diagnóstico de 

invasão da serosa em doentes com adenocarcinomas restritos à subserosa 

pelo método de hematoxilina e eosina (HE), estudaram o anticorpo 

anticitoqueratina (CK). As proteínas citoqueratinas são marcadoras de 

células de origem epitelial e já foram estudadas em invasão da muscular 

própria,221 e pesquisa de micrometástases linfonodais222, ,223 224. Avaliaram 50 

pacientes submetidos à gastrectomia cuja penetração do tumor na parede 

gástrica comprometia até a subserosa. Oito (16%) pacientes foram 

diagnosticados com invasão microscópica da serosa, sendo que um 

apresentava invasão da serosa pelo método HE, não diagnosticada 
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previamente. Sete pacientes foram diagnosticados como invasão 

microscópica pelo método CK, porém foram negativos pelo método HE. Não 

foram observadas diferenças significativas demográficas, histopatológicas e 

de sobrevida entre os grupos com invasão oculta da serosa contra os sem 

invasão oculta. Concluíram que a pesquisa de células metastáticas em 

linfonodos e na superfície da serosa pode ser avaliada simultaneamente 

pelo método de HE e CK. 

 

Yan-Quiroz et al.225, estudando as variáveis prognósticas em 

cânceres gástricos com comprometimento da serosa, em 136 pacientes, 

demonstraram que a sobrevida desses pacientes é baixa, apenas 30,2% 

daqueles submetidos a tratamento curativo encontravam-se vivos após 5 

anos. Consideraram que o tamanho do tumor, utilizando o limite de corte de 

10cm, não determinava diferença na sobrevida do paciente. Por outro lado, 

presença de massa palpável (p=0,03), hemoglobina sérica menor que 10g/dl 

(p=0,05), localização do tumor no terço superior gástrico (p=0,0001), 

estagiamento dos linfonodos (p=0,03), metástases à distância (p=0,03), 

realização de linfadenectomia D0-D1 (p=0,03) e cirurgia paliativa (p=,000) 

determinavam pior prognóstico. Concluíram que a detecção precoce, 

ressecção curativa e linfadenectomia D2 ou D3 influenciam na sobrevida e 

são parâmetros que devem ser considerados na estratificação dos pacientes 

para posterior tratamento adjuvante. 
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Sheen-Chen et al.226 estudaram os fatores prognósticos de 52 

pacientes com AG localizados no terço médio. Foram incluídos no estudo os 

pacientes com tumores localizados primariamente no terço médio gástrico, 

sem metástases à distância ou disseminação peritoneal e submetidos à 

gastrectomia com linfadenectomia D2. Na análise multivariada, foram 

significativos para sobrevida dos pacientes a invasão da serosa e linfática. 

Concluíram que a invasão da serosa e dos vasos linfáticos são os fatores 

prognósticos independentes para a sobrevivência dos pacientes com 

cânceres gástricos localizados no terço médio do estômago. 

 

Ikeguchi et al.  estudaram a proliferação de células cancerosas por 

meio de indicador específico, as regiões nucleares arginofílicas organizadas 

(AGNORs) nas células tumorais marginais. Foram avaliados cinco sítios na 

margem peritoneal do tumor, em 65 pacientes com AG operados com 

intenção curativa que comprometiam a serosa do estômago. A metodologia 

era contar o número de AGNORs nas células tumorais marginais. A média 

de AGNORs era de 4,6 por células. Pacientes com mais de 4,6 AGNORs 

tinham elevada incidência de invasão linfática, tumores maiores e maior 

invasão na parede gástrica. A sobrevida em 5 anos daqueles com mais de 

4,6 AGNORs foi de 22,7% versus 55,4% nos com menos que a média 

(p=0,02). Concluíram que escore com AGNORs é um bom indicador em 

doentes com cânceres gástricos que invadem a serosa. 
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Cânceres de estômago com invasão da serosa foram estudados 

conforme seus aspectos volumétricos e morfológicos por Haraguchi et al. . 

Classificaram os tumores em três tipos, de acordo com a forma: funil, coluna 

e montanha. A forma funil quando o tumor cresce preferencialmente nas 

camadas externas a mucosa, com maior área de exposição serosa que 

comprometimento mucoso. A forma coluna quando invade as camadas da 

parede gástrica, sem haver predominância de crescimento entre elas. A 

forma montanha quando a área de crescimento da mucosa é maior que nos 

demais segmentos da parede gástrica, diminuindo progressivamente. A 

forma funil apresentou menor incidência de metástases linfonodais e melhor 

prognóstico. As formas coluna e montanha apresentaram maior taxa de 

metástases e pior prognóstico, com sobrevida em 5 anos de 17% e 13%, 

respectivamente. Quando comparado ao aspecto expansivo ou infiltrativo do 

tumor, os tumores em forma de funil apresentaram melhor prognóstico, 

sendo que o tipo expansivo apresentou maior incidência de metástases 

hepáticas e o tipo infiltrativo maior taxa de metástases peritoneais. 

Concluíram que o estudo dos fatores macroscópicos permite avaliação do 

comportamento do câncer gástrico avançado. 

 

Os fatores macroscópicos de 467 pacientes com AG avançados 

foram comparados por Haraguchi et al. . Avaliaram o tamanho do tumor, 

aspecto macroscópico, profundidade de invasão, padrão de crescimento 

(expansivo ou infiltrativo) e a forma de penetração do tumor (funil, colunar e 

montanha). Identificaram que a forma funil apresentava mais frequentemente 
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invasão da muscular própria e subserosa. A maioria das formas colunares 

tinha menos de 8cm de extensão na muscular própria e subserosa. A forma 

montanha comprometia a serosa. Concluíram que a forma funil apresentava 

melhor prognóstico que as formas coluna e montanha, e a diferença na 

sobrevida foi significativa quando havia comprometimento da serosa.  

 

Yasuda et al.227 estudaram o prognóstico da invasão 

macroscópica da serosa em 257 doentes com AG avançados submetidos a 

cirurgias curativas. Os tumores foram classificados como S0, quando não 

apresentaram invasão macroscópica da serosa; S1 quando tinham invasão 

da serosa; e S2 quando invadiam órgãos adjacentes. Os casos foram 

comparados conforme a forma de penetração (funil, coluna ou montanha). A 

análise da forma de penetração mostrou que tumores S1 e S2 eram mais 

frequentemente da forma coluna ou montanha que os S0. A sobrevida em 5 

anos nos doentes S0 foi de 88%, S1 de 65% e S2 de 18% (p<0,01). Análise 

multivariada mostrou que a invasão da serosa é fator prognóstico 

independente. Concluíram que a penetração da serosa, conforme a forma 

macroscópica, indica tumores avançados de mau prognóstico, sendo 

poderosa ferramenta para o planejamento de terapia adjuvante. 
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2.6.2 Fatores prognósticos nos pT3 conforme a área de 

comprometimento da serosa 

 

Haraguchi et al.  estudaram a extensão do comprometimento 

seroso em 277 doentes com AG estagiados como pT3. Dividiram os doentes 

conforme as características infiltrativas ou expansivas e extensão do 

comprimento seroso dos tumores. A sobrevida em 5 anos nos doentes com 

tumores expansivos foi 40%, se a expressão tumoral na serosa era menor 

que 4cm; de 33%, se de 4cm a 6cm; e de 13%, se maior que 6cm. A 

sobrevida em 5 anos nos doentes com tumores infiltrativos foi 53% se a 

expressão serosa era menor que 2cm, e menos de 20% quando maior que 

2cm. Encontraram valor prognóstico nos tumores com mais de 2cm de 

comprometimento seroso. Metástases linfonodais e hepáticas não foram 

afetadas pelo envolvimento seroso, porém, quanto maior a extensão do 

comprometimento seroso maior a invasão de órgãos adjacentes. Concluíram 

que conhecer estes fatores facilita o planejamento do tratamento pós-

operatório. 

  

Nos AG que comprometem a serosa, a extensão da invasão da 

subserosa foi examinada por Habu et al. . Dividiram o estudo conforme o 

maior diâmetro do tumor na subserosa em: Grupo A, menor que 4cm, com 

109 casos; e Grupo B, maior ou igual a 5cm, com 105 casos. No Grupo A, a 

taxa de cirurgia não curativa foi de 26% versus  52% no Grupo B (p<0,01). A 

disseminação peritoneal foi o fator determinante para as recidivas nos 
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tumores que comprometem a serosa. A taxa de sobrevida em 5 anos no 

Grupo A foi de 39%, e no Grupo B de 14% (p<0,001). Concluíram que a 

principal forma de recidiva nos pacientes com tumores com 

comprometimento seroso, cuja extensão na subserosa é maior que 5 

centímetros, é a peritoneal.  

 

Conforme Baba et al. , a profundidade de invasão do tumor na 

serosa influencia no prognóstico dos pacientes com AG avançados. 

Avaliaram 142 pacientes submetidos à cirurgia curativa, dividindo os tumores 

em tipo expansivo e infiltrativo, conforme a classificação de Ming228, e 

compararam o diâmetro tumoral nos pontos de corte 2cm e 4cm. A média de 

área tumoral expressa na serosa dos tumores expansivos foi de 2,5cm e nos 

tumores infiltrativos de 4,2cm. Pacientes com tumores infiltrativos, com 

invasão da serosa, cuja área era menor que 2cm, apresentavam sobrevida 

em 5 anos de 54,2% versus aqueles com mais que 2cm, de 25,8% (p<0,05). 

Aqueles com padrão expansivo com menos de 4cm apresentavam melhor 

prognóstico do que os com mais de 4cm (p<0,05). Concluíram que o padrão 

de infiltração tumoral, conforme Ming , influencia no prognóstico dos 

pacientes e que a possibilidade de disseminação peritoneal é maior nos 

tumores expansivos com mais de 4cm e infiltrativos maiores que 2cm. 

 

Abe et al.229 estudaram a invasão da serosa como fator 

prognóstico nos pacientes com AG. Avaliaram, por meio de análise 

multivariada, os doentes estagiados como pT3 com linfonodos metastáticos 
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que realizaram quimioterapia adjuvante com Mitomicina-C e 5-Fluoracil. A 

sobrevida global dos pacientes cujos tumores infiltram a serosa foi de 47,6%. 

Se o comprometimento da serosa era menor que 3cm, a sobrevida em 5 

anos foi de 59,5%; e se maior que 3cm, foi de 11,5%. O número de 

linfonodos metastáticos e o tipo de cirurgia realizada não afetaram a 

sobrevida, porém, o comprometimento seroso foi a variável prognóstica 

independente. Concluíram que quando o tumor compromete a serosa e 

apresenta linfonodos positivos, o diâmetro do comprometimento seroso é o 

mais importante fator capaz de predizer o prognóstico do paciente. 

 

Kaibara et al.  estudaram em 309 pacientes com invasão grosseira 

da serosa a relação entre área de superfície de invasão serosa e o 

prognóstico de pacientes com carcinomas gástricos. Utilizaram os estudos 

citológicos de lavados peritoneais em fundo de saco de Douglas para 

pesquisar células metastáticas no peritônio. Encontraram 135 (44%) 

pacientes com células metastáticas livres nessa região, sendo que quando a 

área tumoral de invasão serosa era menor que 10cm2, somente 22% dos 

casos apresentavam células metastáticas livres versus 72% quando a 

invasão era maior que 20cm2. A sobrevida em 5 anos do grupo com menos 

de 10cm2 de invasão serosa foi de 31%, versus 5% quando a área era maior 

que 20cm2. Concluíram que não apenas a presença de invasão serosa e a 

extensão espacial dessa invasão determinam o prognóstico dos pacientes 

com carcinomas gástricos. 
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Para Iitsuka et al.230, a área de exposição do tumor na serosa é 

diretamente proporcional ao número de pacientes com células metastáticas 

livres no peritônio. Quando o tumor tinha menos que 20cm2 de exposição 

serosa, a positividade da citologia era de 20%; entre 20cm2 e 30cm2 era de 

59%; e quando maior que 30cm2 era de 76%. Até 20cm2 a incidência de 

metástases hematogênicas foi frequente, porém com mais de 20cm2 o 

predomínio foi de metástases peritoneais. Concluíram que quanto menor a 

área de exposição do tumor na serosa melhor o prognóstico do paciente. 

 

Liu avaliou 100 pacientes com AG e encontrou 32 casos que 

apresentavam células de câncer livres na cavidade peritoneal, utilizando 

como método de pesquisa a citologia do lavado peritoneal. Estudando a área 

tumoral exposta na serosa do estômago, percebeu que se maior que 20cm2, 

a taxa de citologia positiva era de 56%, e se menor que 20cm2 de 2,5%. 

Outros fatores associados à presença de células peritoneais metastáticas 

foram a invasão clínica da serosa, S2 e S3; classificação de Borrmann  III e 

IV; e tumores indiferenciados. Concluiu que tratamentos diferentes devem 

ser utilizados para pacientes com comprometimento seroso. 

 

Ikeguchi et al.  estudaram a relação entre invasão serosa e 

disseminação peritoneal de células cancerosas no fundo se saco de 

Douglas. Avaliaram 362 pacientes com AG avançado (pT3 e pT4). 

Encontraram 119 (32,9%) casos de disseminação peritoneal, sendo que 

quando a área de invasão serosa era menor que 10cm2 apenas 17,3% dos 
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casos apresentavam células metastáticas livres. Porém quando a área era 

maior que 20cm2, 68,5% apresentavam células metastáticas livres. Quando 

realizada cirurgia curativa em pacientes com células metastáticas 

peritoneais, a taxa de sobrevivência em 5 anos foi de 15,4%, versus 49,3% 

(p=0,01) naqueles sem células livres no peritônio. Concluíram que quando 

não realizado diagnóstico citológico durante a cirurgia, pacientes com 

invasão serosa maior que 20cm2 podem apresentar células cancerosas 

livres no peritônio em elevado percentual de casos. Afirmaram que essess 

pacientes podem ser tratados com quimioterapia adjuvante, após a cirurgia, 

para prevenir a recidiva peritoneal e consequentemente prolongar a 

sobrevida. 

 

Koga et al.231 estudaram a citologia oncológica de pacientes 

submetidos à gastrectomia com intenção curativa. Demonstraram que 

quando a área de exposição tumoral na serosa excedia de 15cm2 a 20cm2 

quase todos os doentes apresentavam citologia oncológica positiva no 

lavado peritoneal. A sobrevida em 5 anos naqueles com invasão serosa e 

citologia positiva foi de 13%; com invasão serosa porém citologia negativa foi 

de 40%; e se ausência de invasão serosa e citologia negativa de 85%. As 

metástases peritoneais foram o padrão de recidiva mais encontrado. 

Concluíram que em casos com invasão serosa, a hipertermoquimioterapia 

deve ser considerada. 
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Ribeiro et al.232 estudaram 49 pacientes com carcinomas gástricos 

pelo método videolaparoscópico. O objetivo era estagiar os doentes e 

detectar células cancerosas livres no peritônio por meio do lavado peritoneal 

ou coleta de ascite. Encontraram 16,3% de doentes sem benefício 

laparotômico por doença peritoneal ou hepática. Nos doentes sem 

disseminação peritoneal microscópica, encontraram 29% dos casos com 

citologia positiva. A citotologia foi positiva quando o tumor comprometia mais 

que 3cm2 da serosa ou invadia órgãos/estruturas adjacentes. Concluíram 

que a avaliação citológica adiciona sensibilidade ao método laparoscópico 

em pacientes com cânceres avançados e pode alterar a terapêutica 

empregada.  

 

2.6.3 Invasão da serosa e tecidos perigástricos 

 

A descrição da invasão da gordura adjacente foi proposta por Kim 

et al.. Analisaram 3.926 casos de AG, no período de 1981 a 1991. 

Verificaram que os doentes com invasão do tecido gorduroso perigástrico 

apresentam prognóstico semelhante aos com invasão da serosa, 37% de 

sobrevida em 5 anos versus 32%, respectivamente. Porém não 

diferenciaram se os doentes com invasão da gordura apresentavam 

comprometimento da serosa (pT3) ou da subserosa (pT2). Concluíram que a 

invasão da parede gástrica e linfondos metastáticos são as variáveis mais 

importantes no prognóstico de doentes com AG.  
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Baba et al.233 e Okajima et al.  avaliaram a invasão de tecidos 

adjacentes ao estômago. Baba et al.  estudaram a extensão do 

comprometimento da serosa e observaram que a invasão de tecidos 

vizinhos pode ocorrer conjuntamente a invasão da serosa, porém não 

estudaram esse fator como variável prognóstica. Okajima et al.  estudaram a 

aderência e infiltração do tecido conectivo na região pancreática e 

propuseram uma classificação em que pT4-1 seria a aderência do tumor ao 

tecido conectivo na região pancreática e o pT4-2 quando houvesse invasão 

pancreática. Concluíram que quanto maior a invasão, pior o prognóstico do 

doente. 

 

Maehara et al.234 estudaram as células em anel de sinete em 

1.500 pacientes com AG. Encontraram 221 casos de doentes com tumores 

que se expunham na serosa e invadiam tecidos vizinhos ao estômago. 

Porém não avaliaram o prognóstico nesses doentes. 

 

2.6.4 Estudos comparativos entre pT3, pT2 e T1 

 

Harrison et al.193 estudaram os AG com invasão limitada à 

muscular própria do órgão. Compararam os casos com e sem metástases 

linfonodais. Avaliaram 272 doentes com AG submetidos à cirurgia, sendo 42 

(15%) restritos à muscular própria. A sobrevida em 5 anos dos casos com 

invasão da muscular foi de 29% versus 7% nos casos com invasão serosa 

(p<0,001). Os fatores prognósticos identificados foram ausência de 

linfonodos metastáticos, tipo intestinal da classificação de Lauren, tipo 
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expansivo da classificação de Ming  e os tipos I e II da classificação de 

Borrmann.  Na análise multivariada foram reputados como independentes a 

invasão da muscular própria e ausência de linfonodos metastáticos. 

Concluíram que o tumor restrito à muscular própria do estômago apresenta 

importante incidência nos Estados Unidos da América e não deve ser 

considerado como avançado. Deve-se reconhecer a invasão do tumor na 

parede gástrica e a presença de linfonodos metastáticos como variáveis 

prognósticas independentes para a sobrevida de pacientes com AG. 

 

Apesar do AG que invade a muscular própria (MP) ser 

considerado câncer avançado, Otsuji et al.  compararam as características 

clínicas, patológicas e sobrevida entre os tumores restritos à mucosa ou 

submucosa (MS), os MP e àqueles que comprometem a subserosa ou 

serosa (SS). Tumores que comprometem a MP são maiores, apresentam 

mais metástases linfonodais e hematogênicas quando comparados aos 

tumores restritos à MS. Porém, quando comparados aos tumores que 

comprometem a SS são menores e apresentam menos metástases 

linfonodais ou peritoneais. A sobrevida dos doentes com invasão da MP foi 

intermediária quando comparada à sobrevida dos MS e SS. As causas de 

morte foram semelhantes aquelas dos pacientes com tumores que 

penetravam a MS. Concluíram que os tumores que comprometem a 

muscular própria são intermediários entre os adenocarcinomas precoces e 

avançados. 
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Nakamura et al.  estudaram carcinomas gástricos confinados à 

muscular própria. Em 1.120 pacientes consecutivos operados por AG, 94 

(8,3%) apresentavam tumores com invasão da muscular própria. 

Compararam o prognóstico desses pacientes com aqueles com cânceres 

precoces e com invasão da serosa. Ao compararem as características 

clínicas, cirúrgicas e patológicas dos tumores com invasão da muscular 

própria com tumores precoces, observaram diferença significativa quanto a 

sintomatologia (p<0,01), a duração dos sintomas (p<0,01), a taxa de cura 

(p<0,01), o tamanho do tumor (p<0,01) e a taxa de linfonodos positivos 

(p<0,01). Ao compararem tumores com invasão da muscular própria com 

invasão da serosa, encontraram diferença significativa na sintomatologia 

(p<0,01), tipo de cirurgia realizada (p<0,01), taxa de curabilidade (p<0,01), 

tamanho do tumor (p<0,01), tipo histológico (p<0,01), taxa de linfonodos 

positivos (p<0,01) e estimativa de sobrevida em 5 anos. A estimativa de 

sobrevida em 5 anos para os tumores precoces foi de 93%, para os tumores 

intermediários de 85% e se comprometia a serosa de 57%. Concluíram que 

tumores que comprometem muscular própria do estômago devem ser 

considerados como intermediários e tratados com linfadenectomia D2. 

 

Yokota et al.235 avaliaram 84 pacientes com AG que invadiam a 

muscular própria (MP). Compararam os casos com 267 (MS) com invasão 

restrita à mucosa ou submucosa e 333 casos que invadiam a subserosa ou 

serosa (SS). As diferenças estatísticas encontradas foram: tamanho do 

tumor, o padrão infiltrativo de crescimento tumoral, a relação câncer/estroma 
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e a técnica cirúrgica entre os grupos. Os tumores MP eram maiores que os 

tumores precoces e menores que os tumores com invasão da subserosa ou 

serosa (p<0,001). Os tumores MP tinham mais frequentemente metástases 

linfonodais (50%) que os tumores MS (10%) e menos que SS (84%), 

p<0,001. Histologicamente, os tumores MP eram mais infiltrativos que os 

MS, porém com incidência semelhante de invasão vascular. A análise 

univariada mostrou o envolvimento linfonodal e a invasão linfática como 

variáveis prognósticas. A análise multivariada mostrou a invasão linfática e o 

tamanho do tumor como fatores independentes.  

 

Oyama et al.236 estudaram os fatores prognósticos dos pacientes 

sem metástases à distância. Analisaram 10.485 doentes com AG tratados 

com cirurgia no Hospital do Instituto de Câncer do Japão, no período de 

1946 a 1990. Encontraram melhora dramática na sobrevida em 5 anos dos 

pacientes com adenocarcinoma restrito à muscular própria do estômago, de 

70% para 90% após a padronização da linfadenectomia. Pacientes com 

invasão serosa não apresentaram boa sobrevida, apesar do ganho de 20% 

para 40%, em 5 anos. Concluíram que para melhorar a sobrevida dos 

doentes com serosa positiva para câncer gástrico, um novo e efetivo 

tratamento profilático para a recidiva peritoneal é necessário. 

 

Roukos et al.237 estudaram prospectivamente a invasão da serosa 

e a presença de linfonodos metastáticos no paciente com câncer gástrico 

como forma de predizer a recidiva e sobrevida em pacientes submetidos à 
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linfadenectomia D2. Foram avaliados 210 casos, porém apenas 124 (59%) 

foram sujeitos à gastrectomia com linfadenectomia D2. A análise 

multivariada demonstrou que a recidiva peritoneal ocorre na presença de 

infiltração serosa. Na ausência do comprometimento seroso ocorrerá 

recidiva hematogênica. Quando os linfonodos estão comprometidos, 

aumenta dramaticamente todas as formas de recidiva. Concluíram que a 

presença de infiltração da serosa ou metástases nodais prediz com acurácia 

o específico sítio de risco para recidiva e que há necessidade de novas 

estratégias terapêuticas para controle da doença. 

 

Ichikura et al.238 desenvolveram um novo método para determinar 

o risco de recidiva, chamado Hayashi's Quantification Analysis II. Para 

validar o método, estudaram 318 pacientes com AG submetidos à cirurgia 

curativa, com objetivo de encontrar fatores prognósticos de recidiva do 

câncer, divididos em dois grupos: risco de invasão serosa (p+), com 168 

(52%) pacientes; sem risco de invasão serosa (p-), com 150 (48%) 

pacientes. Analisaram fatores clínicos e patológicos. No primeiro grupo (p+), 

a análise multivariada encontrou os seguintes fatores prognósticos: 

comprometimento linfonodal, classificação de Borrmann , envolvimento 

seroso e comprometimento do tecido conectivo intersticial. No segundo 

grupo (p-) foram significativos: comprometimento linfonodal, envolvimento 

seroso e invasão venosa. Concluíram que o método Hayashi's Quantification 

Analysis II é útil para identificar os pacientes de alto risco de recidiva e que 

podem receber quimioterapia após cirurgia curativa. 
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Takeda et al.239 avaliaram 938 casos de AG submetidos a 

tratamento cirúrgico. Foram divididos em comprometimento subseroso, com 

104 (11,1%) casos; e seroso, com 834 (88,9%) casos. Observaram que os 

tumores estagiados como Borrmann  II apresentavam correlação com 

invasão subserosa e graus diferenciados; e o Borrmann  III com invasão 

serosa e graus indiferenciados. Tumores que invadiam a muscular ou 

subserosa apresentavam taxas de metástases linfonodais semelhantes, de 

49,1% e 50%, respectivamente. Já quando comprometiam a serosa, 

apresentavam taxas de metástase linfonodais de 79,9% (p<0,01).  As taxas 

de sobrevida em 5 anos foram de 82,3% nos pacientes que apresentavam 

tumores que comprometiam a muscular; 75% quando comprometiam a 

subserosa; e 34,7% quando comprometiam a serosa. Concluíram que os 

fatores prognósticos dependiam do tamanho do tumor, do grau de 

diferenciação celular e do comprometimento do peritônio do estômago. 

 

2.6.5 Fatores terapêuticos nos pT3 

 

Isozaki et al.240 estudaram a efetividade da linfadenectomia nos 

doentes com cânceres gástricos. Avaliaram 761 doentes submetidos à 

cirurgia curativa para o câncer gástrico, de acordo com o comprometimento 

da serosa e o número de linfonodos metastáticos presentes no espécime 

cirúrgico. A sobrevida estimada em 5 anos foi de 85,8% quando não havia 

metástases linfonodais; de 60,2% quando havia de uma a quatro 

metástases; de 35,6% quando de 5 a 10 metástases; e 12,3% quando mais 
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de 11 metástases linfonodais. Se não havia comprometimento tumoral na 

serosa e havia de uma a quatro metástases, o prognóstico em 5 anos era de 

70%; e 44% se 5 ou mais linfonodos apresentavam câncer. Se havia invasão 

da serosa e encontrava-se de uma a quatro metástases linfonodais, a 

sobrevida em 5 anos era de 38,5%; e se 5 ou mais linfonodos de 5%. 

Concluíram que no câncer gástrico, a linfadenectomia é mais efetiva quando 

o tumor não invade a serosa e quando somente poucos linfonodos estão 

comprometidos, embora não significando que seja ineficaz em casos com 

comprometimento seroso e muitos linfonodos no espécime cirúrgico. 

 

Wu et al.241 estudaram 332 pacientes com AG com exposição da 

serosa (S2), ou invasão de órgãos adjacentes (S3), conforme a classificação 

japonesa. A gastrectomia simples (GS) foi realizada em 144 (43%) casos e a 

gastrectomia radical (GR) com linfadenectomia D2 em 188 (57%) casos. Nos 

casos submetidos à GR a mortalidade foi de 3,2% e na GS de 2,7%. A 

média de linfonodos foi maior na GR. Os casos submetidos à GR e S2 

apresentaram sobrevida em 5 anos foi de 42,4% e naqueles S3 de 28,2%. 

Concluíram que pacientes com tumores que apresentam exposição da 

serosa devem ser submetidos à cirurgia radical, nos casos que não 

apresentam fatores que impossibilitam a cura. Tratamentos adjuvantes 

devem ser realizados quando tumores comprometem estruturas adjacentes. 

 

Baba et al.242 procuraram indentificar os fatores prognósticos dos 

pacientes com AG que comprometiam a serosa. A análise univariada 
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encontrou como fatores prognósticos a idade, o tamanho do tumor, a 

classificação de Borrmann , a profundidade de invasão serosa (conforme a 

classificação japonesa), a invasão linfática, o volume tumoral, o estágio e a 

presença de metástases linfonodais. A análise multivariada identificou o 

estágio da doença, metástases linfonodais e a profundidade de invasão na 

serosa como as variáveis prognósticas independentes. Concluíram que nos 

pacientes de mau prognóstico submetidos à cirurgia curativa, quimioterapia 

pós-operatória deve ser realizada. 

 

Nos pacientes com comprometimento da serosa, Kaibara et al.243 

propuseram modificação no tratamento do câncer gástrico. Observaram 

melhor sobrevida, apesar de não significativa estatisticamente, quando 

realizaram linfadenectomia estendida e hipertermoquimioterapia nos doentes 

com AG que invadem a serosa. 

 

A bursectomia é considerada um componente essencial para a 

cirurgia radical, conforme Yamamura et al.40, quando há comprometimento 

tumoral da serosa, para que haja intenção curativa da cirurgia. Nesses casos 

há indicação de ressecção do folheto anterior do mesocólon e da cápsula 

pancreática (bursectomia) associada à linfadenectomia D2.  

 

Yoshikawa et al.  estudaram a influência da bursectomia na 

sobrevida de pacientes com invasão da serosa. Foram avaliados 134 

pacientes que preenchiam os critérios de invasão da serosa, ausência de 
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metástases peritoneais, hepáticas ou outros órgãos à distância, lavado 

peritoneal negativo, linfadenectomia D2 e completa bursectomia. Foram 

divididos em dois grupos: grupo I, aqueles que comprometiam apenas a 

parede gástrica posterior e grupo II quando comprometia outras regiões 

gástricas. Não encontraram diferença na sobrevida entre os dois grupos. Na 

análise multivariada apenas a característica macroscópica do tumor e as 

metástases linfonodais foram variáveis independentes. Concluíram que a 

bursectomia não inibe a disseminação de células tumorais para o espaço 

retrogástrico e que pode não haver benefícios com esse procedimento em 

pacientes com câncers gástricos. 

 

2.7 Tumores que invadem órgãos adjacentes – pT4 

 

Segundo Ishihara et al.244, a realização de operações em 

pacientes com tumores gástricos que invadem tecidos adjacentes está 

diminuindo, porque houve melhora no estagiamento pré-operatório e cerca 

de 50% desses casos já apresentam metástases à distância para fígado ou 

peritônio.245 A realização de cirurgia combinada, gastrectomia associada à 

remoção de órgãos comprometidos, é o melhor tratamento visando ganho de 

sobrevida, mesmo com taxas de complicações operatórias duas vezes 

maiores, quando comparada aos doentes irressecáveis. Portanto, a cirurgia 

radical combinada, para pacientes com ou sem metástases à distância, deve 

ser realizada com finalidade paliativa, para melhor qualidade de vida do 

doente. 
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Nos 1.211 doentes submetidos à cirurgia para o câncer gástrico, 

16% apresentaram comprometimento tumoral em órgãos ou estruturas 

vizinhas ao estômago, segundo Habu et al. . Dividiram os 196 casos de T4 

em dois grupos: gastrectomizados, com 130 (66%) casos; e cirurgias 

paliativas com 66 (34%) casos. No grupo gastrectomiazado, 91 (70%) casos, 

realizaram cirurgias combinadas a outros órgãos. A mortalidade do grupo 

gastrectomizado foi de 0% e nas cirurgias paliativas de 6%. A sobrevida 

mediana no grupo gastrectomizado foi de 18 meses contra quatro meses 

nas cirurgias paliativas. No grupo com cirurgias combinadas, a sobrevida foi 

de 20 meses e sem cirurgias combinadas de 12 meses; nas cirurgias 

curativas de 27 meses e não curativas, 13 meses. Não houve benefício na 

sobrevida dos pacientes com metástases peritoneais. Concluíram que nos 

casos com doença peritoneal extensa, metástases hepáticas e linfonodos 

metastáticos à distância, a gastrectomia não apresentou benefícios no 

prognóstico dos pacientes. 

 

2.7.1 Fatores prognósticos relacionados aos pT4 

 

Existe significativa relação entre localização e severidade da 

invasão tumoral sobre a ressecabilidade do tumor, conforme Nazli et al. . 

Avaliaram 74 doentes e encontraram 45 (60,8%) casos irressecáveis. 

Compararam dois grupos, os ressecáveis com os irressecáveis e 

encontraram maior taxa de transfusão, morbidade e mortalidade no grupo 

ressecável, porém com maior sobrevida, 10,4 meses versus 3,5 meses, 
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respectivamente. Concluíram que a cirurgia paliativa pode ser realizada em 

pacientes de mau prognóstico. 

 

A gastrectomia paliativa pode ser favorável em pacientes com 

cânceres gástricos avançados com invasão da serosa, metástases 

peritoneais, hepáticas e linfonodais, e em tumores indiferenciados, segundo 

Hanazaki et al.246. 

 

Zhang et al.247 estudaram 280 doentes com AG com penetração 

em órgãos vizinhos. Foram divididos em três grupos: grupo A, cirurgia 

combinada curativa, em 93 (33%) casos; grupo B, cirurgia gástrica não 

combinada, sem remoção completa do órgão comprometido, em 55 (19%) 

casos; e grupo C, gastrectomia simples, em 132 (48%) casos. A sobrevida 

em 5 anos foi de 32% no grupo A, 7,7% no grupo B e 4,4% no grupo C 

(p<0,05).  Concluíram que pacientes com metástases hepáticas, peritoneais 

ou linfonodais à distância devem ser submetidos à gastrectomia paliativa 

para controle da sintomatologia e a qualidade de vida do doente.  

 

Carboni et al. , em avaliação retrospectiva de 25 anos,  estudaram 

os AG localmente avançados com invasão de órgãos adjacentes. 

Observaram que os pacientes, em sua maioria (61,5%), não realizaram 

cirurgia curativa. Em 80% dos casos, a invasão macroscópica foi confirmada 

na análise histopatológica final. Cirurgia sem resíduo tumoral (R0) 

apresentou melhor sobrevida atuarial que com resíduo positivo, 30,6% 

 58



versus 0%, respectivamente. A cirurgia curativa foi o fator prognóstico 

independente. Concluíram que cirurgia curativa é mandatária para que se 

obtenha ganho de sobrevida em pacientes com AG com invasão de órgãos 

adjacentes. 

 

Kishimoto e Koga248 avaliaram 154 pacientes com AG com 

invasão de órgãos adjacentes. Verificaram que a sobrevida não sofria 

modificação nos casos de invasão esplênica ou colônica. Nos doentes com 

invasão do fígado e pâncreas, a cirurgia propiciou ganho de sobrevida 

quando os doentes eram operados em combinação com os órgãos 

acometidos. 

 

O tratamento cirúrgico dos doentes com AG com invasão direta do 

pâncreas não se encontra definido, segundo Maehara et al.249. Analisaram 

282 casos de invasão de órgãos adjacentes, T4, divididos em dois grupos: 

150 (53%) casos com invasão do pâncreas e 132 (47%) com invasão de 

outros órgãos. Os casos com invasão do pâncreas apresentavam com maior 

frequencia metástases linfonodais, comprometimento vascular e invasão 

concomitante do fígado. O prognóstico dos pacientes foi melhor quando 

ocorria invasão pancreática e tratamento com intenção curativa. Concluíram 

que a invasão pancreática por células de AG é a via mais comum de 

disseminação direta desses tumores e o tratamento desses doentes deve 

ser determinado apropriadamente durante o ato operatório. 
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Korenaga et al.250 descreveram os resultados de 281 doentes com 

cânceres gástricos que comprometiam órgãos adjacentes. Em 92 (32%) 

casos, os critérios de incurabilidade como metástases peritoneais, hepáticas 

e linfonodos à distância, não estavam presentes e os doentes foram 

operados com intenção curativa, ou seja, gastrectomia mais remoção 

completa do órgão invadido. A sobrevida global em 5 anos de 36,7%. A 

sobrevida em 5 anos nos doentes gastrectomizados que realizaram 

ressecção incompleta da invasão tumoral no órgão adjacente foi de 17,4% 

(p<0,05). Nos doentes submetidos a cirurgias completas e incompletas, 

quando apresentavam outros fatores de mau prognóstico, a sobrevida em 5 

anos foi de 5,4% e 2,8%, respectivamente. A principal variável de mau 

prognóstico foi a invasão de mais de um órgão. Nos doentes com invasão 

pancreática, a probabilidade de sobrevida em 5 anos foi melhor quando 

submetidos à cirurgia curativa. Recomendaram a completa excisão do órgão 

comprometido na ausência de fatores de incurabilidade. 

 

Papachristou e Shiu251 estudaram 72 doentes com AG com 

invasão de órgãos adjacentes submetidos à cirurgia combinada, 

gastrectomia mais excisão do órgão comprometido, com intenção curativa, 

no período de 1949 a 1971. A sobrevida em 5 anos foi de 7% e a 

mortalidade operatória de 37,5%. Nos doentes com invasão focal do órgão 

adjacente e poucas metástases, a mortalidade operatória foi de 25% e a 

sobrevida em 5 anos de 31%. A maioria das mortes operatórias era possível 

de prevenção nos dias atuais. Concluíram que na ausência de metástases à 
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distância, em casos selecionados, a cirurgia agressiva pode promover 

razoáveis chances de cura e paliação. 

 

O prognóstico dos pacientes com invasão de órgãos adjacentes 

(T4) portadores de AG é muito ruim, de acordo com Kim et al. . Realizaram 

um estudo retrospectivo com 288 pacientes estagiados como T4, divididos 

em dois grupos: cirurgia curativa (CC) com 95 (32%) casos; e cirurgia não 

curativa (CNC) com 193 (68%) casos. A sobrevida global nos submetidos à 

cirurgia curativa foi de 11,6% e nos submetidos à cirurgia não curativa de 

2,5%. A análise multivariada mostrou que o comprometimento linfonodal e a 

cirurgia curativa foram os fatores prognósticos independentes. Concluíram 

que embora a cirurgia curativa não seja sempre possível em pacientes T4, é 

recomendada nos doentes com cânceres gástricos localmente avançados. 

 

Saito et al.252 estudaram 3 grupos de pacientes com cânceres 

gástricos avançados: com invasão de órgãos adjacentes submetidos à 

cirurgia curativa, grupo A; gastrectomia sem cirurgia curativa, grupo B; e 

cirurgia paliativa, grupo C; todos caracterizados como T4. Foram analisados 

156 casos. Os resultados mostraram que nos doentes com metástases 

peritoneais e hepáticas o prognóstico foi semelhante nos três grupos. Nos 

doentes do grupo A, sem metástases peritoneais e hepáticas a sobrevida foi 

significativamente melhor que nos grupos B e C. Nos doentes do grupo A, a 

sobrevida em 5 anos foi de 100% se não havia metástases linfonodais; de 

56% se havia metástases linfonodais; 57% se o tumor era infiltrativo e não 
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havia metástases linfonodais; e 13% se o tumor era infiltrativo e apresentava 

metástases linfonodais. Concluíram que a cirurgia curativa deve ser 

realizada em doentes com tumores localizados ou infiltrativos sem 

metástases linfonodais. 

 

2.7.2 Fatores terapêuticos relacionados aos pT4 

 

Existem controvérsias quanto à melhor terapêutica para pacientes 

com AG estagiados como T4, segundo Kusinaki et al.253. Analisaram 117 

doentes T4 e encontraram 38 (32,4%) de casos de cirurgia curativa, sendo 

que nesses, o pâncreas foi o órgão mais operado. A sobrevida global foi 

16%, com mediana de 11 meses. A sobrevida em 5 anos nos submetidos à 

cirurgia curativa foi de 32% versus 9,5% nos submetidos à cirurgia não 

curativa (p<0,0001), com mediana de 20 meses e oito meses, 

respectivamente. A cirurgia curativa foi o fator independente, quando 

estudados todos os casos. Naqueles submetidos à cirurgia curativa, os 

fatores independentes foram tumores menores que 100mm e menos que 6 

linfonodos metastáticos na peça operatória. A morbidade e mortalidade 

operatória foram aceitáveis. Concluíram que a cirurgia combinada, 

extirpação de órgãos comprometidos mais linfadenectomia ampliada, pode 

ser realizada em tumores pequenos e com poucos linfonodos metastáticos. 

Cirurgia não curativa deve ser evitada em doentes T4. 
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Os benefícios da cirurgia estendida a órgãos adjacentes no câncer 

gástrico localmente avançado permanecem questionáveis, segundo 

Kobayashi et al. . O objetivo do estudo foi identificar os critérios de melhor 

sobrevida nos pacientes submetidos à cirurgia combinada entre o estômago 

e órgãos adjacentes, em portadores de AG com invasão macroscópica de 

estruturas vizinhas. Foram operados 1.638 casos, sendo que 82 (5%) 

apresentaram como T4. Cirurgia curativa foi realizada em 50 (60%) doentes 

T4. Não houve diferença significativa entre os pT3 e pT4. Na análise 

multivariada a taxa de linfonodos metastáticos e a disseminação peritoneal 

foram os fatores prognósticos independentes. Concluíram que doentes com 

AG com invasão de órgãos adjacentes, mesmo com linfonodos metastáticos, 

podem se beneficiar de cirurgia com intenção curativa.  

 

Cirurgias agressivas, em monobloco, para carcinomas gástricos 

com invasão de órgãos contíguos, são de alto risco para morbidade e 

mortalidade operatória, e estão frequentemente associadas a critérios de 

incurabilidade, segundo Kodama et al. . Os autores estudaram 

retrospectivamente 77 pacientes T4 divididos em dois grupos: 41 (53%) 

submetidos à cirurgia combinada em monobloco; 36 (47%) submetidos a 

cirurgias paliativas, ou seja, gastrectomia com secção do tumor, manutenção 

do órgão invadido ou persistência da doença oncológica. A sobrevida em 5 

anos nos doentes submetidos à cirurgia combinada foi de 23% contra 0% 

nas cirurgias paliativas (p<0,05). Quando extraído apenas 1 órgão, a 

sobrevida em 5 anos foi de 29%, e se múltiplos órgãos 0% (p<0,05). Outros 
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fatores de mau prognóstico foram Borrmann  IV e carcinomatose. Concluíram 

que a melhor indicação para cirurgia curativa, nos tumores T4, são os casos 

com invasão de um único órgão, metástases linfonodais restritas aos níveis 

1 e 2 da classificação japonesa, Borrmann  diferente de IV e ausência de 

carcinomatose difusa. 

 

Li et al.  observaram que 26,5% dos casos hospitalizados 

apresentavam invasão de órgãos adjacentes, em diferentes graus de 

penetração. Estudaram 44 casos submetidos à cirurgia com extirpação de 

múltiplos órgãos, sendo que 10 casos foram cirurgias paliativas e 34 

cirurgias curativas. A sobrevida mediana foi de 19 meses nos submetidos à 

cirurgia curativa e 11,6 meses na cirurgia paliativa, sem que houvesse sérias 

complicações ou mortes nesses pacientes. Concluíram que a cirurgia 

combinada com remoção dos órgãos comprometidos é praticável e pode ter 

o melhor tratamento efetivo. Assim, a cirurgia radical combinada deve ser 

considerada a prioridade no tratamento desses doentes. 

 

O prognóstico de alguns pacientes com invasão de órgãos 

adjacentes pode melhorar quando submetidos à cirurgia que inclua a 

completa remoção dos órgãos comprometidos, de acordo com Otsuji et 

al.254. Analisaram retrospectivamente 55 casos de AG cujo tumor invadia 

órgãos adjacentes. Os resultados mostraram que a sobrevida daqueles 

submetidos à cirurgia curativa era maior que os que realizavam cirurgia 

incompleta ou gastrectomia isoladamente. Não houve diferença na 
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mortalidade entre os grupos. A variável independente foi a cirurgia 

combinada entre gastrectomia e extirpação do órgão invadido. Concluíram 

que há prolongamento da sobrevida com a cirurgia curativa, que deve incluir 

o órgão comprometido. 

 

A invasão macroscópica de órgãos adjacentes determina um mau 

prognóstico para os doentes portadores de AG avançados, mesmo quando 

tratados com cirurgia radical, segundo Isozaki et al.255. Estudaram 86 

doentes consecutivos submetidos a cirurgias gástricas radicais, com 

intenções curativas, combinadas com extirpação de órgãos vizinhos ao 

estômago que se apresentavam comprometidos macroscopicamente 

durante o ato operatório. Os órgãos com lesão tumoral foram o pâncreas em 

43 casos, mesocólon em 29, fígado em sete, cólon transverso em cinco, 

adrenal em três, baço em um diafragma em um, e outros órgãos em cinco 

casos. Sobrevida global em 5 anos foi de 35%. A análise multivariada 

mostrou que localização do tumor, metástases linfonodais, 

comprometimento microscópico da doença e extensão da linfadenectomia 

foram os fatores independentes de sobrevida. Concluíram que nos pacientes 

com invasão macroscópica de órgãos adjacentes, com tumores localizados 

nos terços médios e inferiores gástricos, a linfadenectomia estendida deve 

ser realizada para aumentar a sobrevida. 

 

O tratamento cirúrgico do AG com invasão de órgão adjacente 

permanece controverso para Yong et al. . Estudaram 980 casos de câncer de 
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estômago, com 784 (80%) gastrectomias e 20 (2,5%) tumores pT4. A 

mortalidade operatória foi de 15% e a sobrevida mediana de 17 meses. 

Concluíram que a mortalidade é aceitável e a sobrevida é baixa, devendo a 

cirurgia estendida a órgãos adjacentes ser realizada em casos selecionados.  

 

Segundo Shchepotin et al. , alguns médicos consideram a invasão 

de órgãos adjacentes ao estômago como irressecáveis e sinal de doença 

incurável. Estudaram retrospectivamente 353 pacientes com AG estagiados 

como T4 submetidos à cirurgia combinada, gastrectomia mais remoção dos 

órgãos comprometidos. Gastrectomia subtotal foi realizada em 237 (67,1%) 

casos e total em 116 (32,9%). O órgão mais frequentemente retirado foi o 

cólon transverso, 159 (45%) casos; seguido do pâncreas distal e baço, em 

150 (42,5%) casos; o lobo esquerdo do fígado, 101 (28,5%) casos; e cabeça 

do pâncreas, 37 (10,5%) casos. A taxa de complicação nesses doentes foi 

de 31,2% e a mortalidade operatória de 13,6%.A sobrevida global foi de 

25%, sendo de 37% nos doentes com linfonodos negativos e 15% quando 

linfonodos positivos. Concluíram que 20% dos doentes estagiados como T4 

se beneficiaram com cirurgia agressiva em monobloco e não devem ser 

considerados irressecáveis. 

 

A invasão direta duodenal pelo AG foi estudada por Ohta et al.256. 

Avaliaram retrospectivamente 262 casos divididos em 2 grupos: grupo A, 

tumores com invasão duodenal, em 65 (24%) casos; grupo B, tumores sem 

invasão duodenal, 197 (76%) casos. O grupo A era composto por doentes 
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mais idosos, com maior número de estenoses pilóricas, maior incidência de 

invasão da serosa e cabeça do pâncreas, e mais metástases linfonodais à 

distância que o grupo B. A sobrevida em 5 anos no grupo A foi de 14% 

versus 43% no grupo B (p<0,001). Os sinais de estenose pilórica, presentes 

no Grupo A, indicaram pior prognóstico. Concluíram que a invasão duodenal 

é um fator de mau prognóstico e a estratégia cirúrgica nesses casos deve 

incluir a extirpação combinada de órgãos adjacentes invadidos e 

linfadenectomia estendida, como medidas necessárias. 

 

2.8 Recidiva no adenocarcinoma gástrico 

 

Leonard Gunderson257, da Mayo Medical School, escreveu 

importante revisão histórica sobre a recidiva gástrica após cirurgia e propôs 

que o padrão de recidiva é útil em tratamentos complementares. Apresentou 

as 5 possíveis vias de disseminação do câncer: contaminação intra-

operatória, invasão direta, disseminação linfática, hematogênica e peritoneal. 

Na disseminação direta, descreve as vias laterais, ligamento gastro-hepático 

ou pequeno omento e o cólon transverso, mesocólon e grande omento. A via 

linfática é facilitada por abundantes canais linfáticos presentes na camada 

submucosa e subserosa, onde são observados os êmbolos neoplásicos. A 

disseminação hematogênica ocorre preferencialmente para o fígado, entre 

30% e 50% dos casos, e por vezes de forma direta. Estudou 4 padrões de 

recidiva, de acordo com as vias de disseminação: falha local, no leito tumoral 

pela via direta; falha à distância, pela via hematogênica; falha linfonodal, 

 67



pela não remoção de linfonodos metastáticos regionais; e a via peritoneal, a 

mais comum de disseminação após cirurgia curativa em séries clínicas258, de 

reoperação259 e de necropsias260, , , ,261 262 263 264. Conclui que foi devido à 

persistência de doença microscópica no leito gástrico que ocorreu a falha 

locorregional, nos linfonodos regionais e no coto duodenal. A recidiva 

hematogênica ocorreu por comprometimento mínimo dos canais linfáticos 

e/ou venosa presentes na camada submucosa e a falha peritoneal por 

comprometimento de estruturas extragástricas e/ou extranodais. 

 

As séries de necropsia demonstraram que a falha, em um 

significativo percentual, estava confinada aos órgãos e estruturas 

perigástricas. Stout  encontrou 26 (18%) casos em 143 necropsias, nos quais 

os pacientes morreram sem realizar gastrectomia, porém, em teoria, 

apresentavam condições cirúrgicas. Dados similares foram encontrados na 

série de Horn  com 10 (17,5%) casos em 57 necropsias. Na série de 

McNeer , 80% falharam localmente, 50% na parede gástrica, 15% no 

duodeno e 52% nos linfonodos perigástricos e leito operatório. Thompson e 

Robins  encontraram falha em cinco de 28 necropsia no estômago 

remanescente, três no duodeno, 13 no leito operatório e seis no leito 

operatório e estômago remanescente. Embora a preocupação das séries de 

necropsias tenha sido a região perigástrica, metástases à distância 

ocorreram em 88% dos casos; entre 5% e 15% eram linfonodos 

supraclaviculares; entre 30% e 42% eram disseminação peritoneal. Segundo 

a série de Stout  as principais vias diretas foram os omentos e mesentério. 
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Wisbeck et al.  estudaram 85 necropsias para câncer gástrico. Apenas 16 

casos realizaram cirurgias curativas, 15 (94%) apresentaram recidiva 

locorregional, 5 (44%) comprometimento hepático e 50% falha peritoneal. Os 

tumores da junção esofagogástrica apresentaram maior taxa de falha extra 

abdominal.  

 

As séries de reoperações foram iniciadas por Wangensteen et 

al.265,266. Permitiram a detecção precoce da falha e foram identificadas na 

região vascular porta-hepatis, posterior à cabeça do pâncreas e na 

superfície infra-hepática do fígado. Em 1955, Arhelger et al.267 encontraram 

como primeiro sítio de recidiva ou persistência de doença a região linfonodal. 

A falha local ocorreu nos casos de comprometimento de toda parede 

gástrica. 

 

Conceituou-se como realização de second-look, a reoperação de 

doentes assintomáticos ou sintomáticos com suspeita de recidiva, de seis a 

12 meses após a cirurgia curativa. Quando observaram recidiva do tumor, 

terceira, quarta ou até mesmo sétima reoperações eram realizadas de 6 a 12 

meses após, sempre com intenção de promover ausência de resíduo 

tumoral após a cirurgia. Com essa metodologia foram estudados 109 casos 

por Gunderson et al.  com falha em 86 (80%) casos. A falha locorregional 

ocorreu isoladamente em 29% dos doentes que recidivaram e em 88% dos 

casos como um dos componentes dos sítios de reaparecimento da doença. 

Os sítios de recidiva locorregional foram o leito operatório, linfonodos 
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regionais e o remanescente gástrico. Foi alta a taxa de recidiva em 

estruturas e órgãos ao redor do estômago com o comprometimento direto do 

pâncreas, cólon transverso e mesocólon porção infra-hepática do fígado. A 

taxa de recidiva na ferida operatória foi muito baixa. Metástases à distância 

isoladamente foram incomuns mas ocorreram em 26% dos casos de falhas e 

o sítio hepático ocorreu em 86% dos casos. A disseminação peritoneal 

isoladamente ocorreu em 42% dos casos e associada a outros sítios em 

54% dos casos. Metade das recidivas peritoneais ocorreram no andar 

superior do abdome e falha pélvica ou no abdome baixo não ocorreram sem 

que houvesse recidiva peritoneal no andar superior. A progressão peritoneal 

inicial para abdome superior e posteriormente para abdome inferior 

aumentaram à proporção que novas operações eram realizadas. A análise 

dos casos demonstrou que novas operações mais extensas não diminuíram 

as taxas de recidiva nem aumentram a sobrevida dos doentes. 

 

2.8.1 Fatores preditivos de recidiva 

 

Conforme Klinge et al.268, os modelos de estudo para a recidiva 

pressupõem que há persistência de células oncológicas residuais no 

organismo após o tratamento com intenção curativa. Estudaram a sobrevida 

em cinco anos de 446 pacientes com AG. Perceberam que os padrões de 

aparecimento das recidivas indicam uma taxa constante, de 7,3% ao mês, 

fazendo sugerir que fatores imunológicos influenciam para o 

recrudescimento da doença. Concluíram que o declínio monótono e 
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constante das curvas de recidiva encorajam a visão do câncer como uma 

doença crônica, decorrente de problemas carcinogênicos ambientais. 

 

Segundo Meyerhardt and Fuchs269, a cirurgia permanece como a 

única modalidade de tratamento que propicia a cura, porém, 80% dos 

doentes submetidos à cirurgia radical desenvolvem recidiva local, regional 

ou à distância.  

 

A recidiva foi estudada por Rohatgi et al.270. Avaliaram 

retrospectivamente 227 casos consecutivos de recidivas em doentes 

submetidos à cirurgia curativa sem resíduo oncológico (R0). Foram 

subdivididos em recidiva local (RL), recidiva linfonodal (RN) e recidiva à 

distância (RD). O tempo mediano de recidiva foi de 10 meses na RL, 11 

meses na RN e 7 meses na RD (p=0,03). Pacientes com tumores bem e 

moderadamente diferenciados apresentaram sobrevida em 5 anos de 11 

meses versus oito meses nos pouco diferenciados. Na avaliação 

multivariada o sítio de recidiva e o grau de diferenciação foram os fatores 

prognósticos independentes. Concluíram que os sítios de recidiva devem ser 

considerados quando do planejamento dos estudos randomizados porque há 

diferentes sobrevidas conforme o local em que a doença reaparece.  

 

Maehara et al.  estudaram a recidiva no AG em 1.117 pacientes 

tratados com intenção curativa. Focaram a invasão do tumor e a recidiva da 

doença. Basearam seu estudo no seguimento após diagnóstico de recidiva 
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da doença. Analisaram fatores clínicos, bioquímicos e anatomopatológicos. 

Na análise multivariada encontraram que a invasão tumoral da serosa 

gástrica, o antígeno de proliferação nuclear e as metástases linfonodais 

foram os fatores prognósticos independentes. Concluíram que metástases 

precoces via hematogênica, principalmente para o fígado, ou peritoneal, 

ocorrem em casos avançados de invasão da parede do estômago. 

 

Para Bennett et al.271 não está claro se o seguimento clínico 

intenso após cirurgia com intenção curativa propicia ganho de sobrevida nos 

doentes que apresentam recidiva do AG. O objetivo do estudo era 

determinar se a sobrevida dos doentes com recidiva assintomática era igual 

ou semelhante a dos doentes com recidiva sintomática. Estudaram 1.172 

casos submetidos à cirurgia curativa e encontraram 561 (47%) casos de 

recaída da doença. Desses, 382 (32,5%) tiveram documentação completa. 

Reaparecimentos assintomáticos da doença ocorreram em 99 (26%) dos 

casos e em 283 (74%) casos as recidivas foram sintomáticas. O tempo 

mediano de recidiva foi de 10,8 meses para doentes assintomáticos versus 

4,8 meses para doentes sintomáticos (p<0,01). A sobrevida mediana nos 

assintomáticos foi de 29,4 meses contra 21,6 nos sintomáticos. As variáveis 

que determinaram pior sobrevida após recidiva foram apresentação 

sintomática da doença, estágios avançados (III e IV), grau de diferenciação 

pouco ou indiferenciado e múltiplos sítios de metástases. Dos 382 doentes 

seguidos, 358 (94%) encontravam-se mortos na última avaliação. 

Concluíram que doentes com recidiva sintomática apresentam doença mais 
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agressiva e menor sobrevida após recaída da doença. O impacto que o 

seguimento oncológico determina sobre a sobrevida não pode ser avaliado 

por interferências do comportamento biológico do tumor. 

 

Apesar do seguimento oncológico ser recomendado, o valor após 

gastrectomia curativa não tem sido avaliado, segundo Böhner et al.272. Para 

definição da importância do seguimento oncológico, foram estudados 135 

casos de AG submetidos à cirurgia com intenção curativa. A taxa de recidiva 

foi de 49,6%. Os doentes foram divididos em dois grupos: Sintomáticos e 

assintomáticos. O grupo sintomático foi constituído por 52 (77,7%) casos e o 

grupo assintomático por 15 (22,3%). O tempo mediano entre a cirurgia e a 

recidiva foi semelhante nos dois grupos (17,1 meses versus 18,0 meses). No 

grupo assintomático, a recidiva mais frequente foi à distância e no grupo 

sintomático foi locorregional. A detecção precoce e a quimioterapia não 

promoveram prolongamento da sobrevivência. Concluíram que o seguimento 

oncológico não propicia detecção precoce da recidiva.  

 

Para Ahn et al.273, a incidência do câncer gástrico em coto 

remanescente está aumentando pelo longo período de latência da doença 

benigna e melhor seguimento nos doentes oncológicos, estimando-se em 

1% a 2% das cirurgias para câncer gástrico. Consideraram o conceito inicial 

de câncer gástrico no coto como o câncer gástrico detectado mais de 5 anos 

após gastrectomia subtotal para doença benigna. Realizaram análise de 58 

casos submetidos à cirurgia para câncer do coto gástrico. Foi detectado 
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câncer no coto gástrico em 41,4% dos casos graças ao seguimento 

oncológico. A maioria dos cânceres ocorreu após 1º tumor primário, em 41 

(70,7%) casos, e 17 por doença benigna. O intervalo entre a primeira e 

segunda cirurgia foi de 12,5 anos, sendo dois casos submetidos a novas 

gastrectomias subtotal, 18 casos a gastrectomias totais e 26 casos a 

gastrectomias total estendida. Foram 41 cirurgias curativas, 5 ressecções 

paliativas e 12 casos irressecáveis. A morbidade pós-operatória foi de 40% e 

a mortalidade de 3%. A taxa de sobrevida em 3 anos nos submetidos à 

cirurgia curativa foi de 58,5%. Concluíram que o prognóstico após cirurgia 

curativa para o câncer gástrico do coto é bom nos doentes com estágio 

inicial. Considerando os diferentes períodos de latências das duas formas da 

doença, benigna e maligna, apropriado programa de seguimento oncológico 

deveria ser desenvolvido. 

 

Segundo Shiraishi et al.274, há poucos estudos que predizem os 

fatores de recidiva precoce e tardia no câncer gástrico. Avaliaram 138 

pacientes com AG que morreram por recidiva da doença e estudaram os 

fatores clínicos e patológicos que determinaram a recidiva precoce, com 

menos de dois anos, ou tardia, com mais de dois anos. Foram 104 casos 

com recidiva com menos de dois anos e 34 com mais de dois anos. Os 

fatores que determinaram a recidiva precoce foram: tumor maior que 5cm 

(92% recidivas precoces versus 74% tardias); estágios III ou IV (87% versus 

62%); invasão linfática (64% versus 38%); metástases linfonodais à distância  

(73% versus 35%); e linfadenectomia limitada (32% versus 3%). Nos 
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pacientes pN0 ou pN1, a morte em dois anos ocorreu naqueles submetidos 

à linfadenectomia D0 ou D1. A morte por recidiva da doença ocorreu mais 

frequentemente no primeiro ano da doença e 75% dos óbitos ocorreram nos 

dois primeiros anos após a cirurgia radical. A análise multivariada mostrou 

que o estágio da doença e mais que seis linfonodos metastáticos no 

espécime cirúrgico foram os fatores independentes de sobrevida nos 

doentes que recidivaram. Concluíram que doentes com estágios avançados 

(III e IV), pN2 e pN3 frequentemente morrem por recidivas de doença após 

dois anos da cirurgia com intenção curativa.  

 

Segundo Yokota et al.275, há poucas informações sobre o tempo 

entre o tratamento curativo e o período de recidiva. Procuraram elucidar os 

fatores que determinam a recidiva precoce e tardia nos doentes tratados 

com intenção curativa para o câncer gástrico. Estudaram retrospectivamente 

931 doentes submetidos à cirurgia radical. Encontraram 251 (27,1%) de 

casos de recidiva. Dividiram os doentes em dois grupos: recidiva precoce, 

com menos de um ano da cirurgia, 195 (78%) casos; e recidiva tardia, com 

mais de um ano, 51 (22%) casos. Os doentes com recidiva precoce 

apresentavam tumores maiores, com invasão da serosa e de estruturas 

contínuas ao estômago, envolvimento linfonodal, linfático e vascula. Os 

fatores independentes que determinaram a recidiva precoce foram o sexo 

masculino (p=0,03), com metástases linfonodais (p=0,001) e invasão 

vascular (p=0,0006). Concluíram que pacientes do sexo masculino, com 
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metástases linfonodais e invasão vascular apresentam alto risco de recidiva 

precoce. 

 

Adachi et al.276 estudaram retrospectivamente 115 pacientes que 

morreram por recidiva do AG. Formaram dois grupos: recidiva precoce (com 

menos de três anos da cirurgia curativa) versus recidiva tardia (com mais de 

três anos da cirurgia curativa). O grupo precoce consistiu de 80 (69%) casos 

e o tardio de 35 (31%) casos. Os casos precoces caracterizaram-se por 

apresentarem tumores maiores, de 8,1cm versus 6,7cm, em média (p<0,05); 

e muitos linfonodos metastáticos nos espécimes cirúrgicos, 7,7 versus 4,4 

(p<0,01), embora a profundidade de invasão (pT) e a localização do 

linfonodo metastático, conforme a classificação japonesa, não tenham sido 

fatores prognósticos. A análise multivariada encontrou que o tamanho do 

tumor maior que 10cm (p=0,0001), mais de sete linfonodos na peça (p=0,04) 

e linfadenectomia D3 (p=0,004) foram as variáveis independentes. 

Concluíram que o tamanho do tumor e o número de linfonodos metastáticos 

no espécime cirúrgico são os fatores que predizem a recidiva no AG.  

 

Segundo Wu et al.277, 96,3% das recidivas ocorrem até o 5º ano 

de seguimento após cirurgia com intenção curativa. Estudaram 611 doentes 

submetidos à cirurgia radical. Desses, 71,8% tinham cânceres avançados, 

245 (40,1%) casos apresentaram recidiva e metade deles com um único sítio 

de doença. Juntando os sítios únicos e múltiplos de recidiva, foram 213 

(86%) casos de metástases à distância, 110 (44,9%) casos locorregionais e 
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78 (28,6%) casos de doença local mais à distância. Dentre os doentes com 

disseminação à distância, 131 (53.5%) eram doenças peritoneais, 106 

(43,3%) hematogênicas e 70 (28,6%) metástases linfáticas além do sítio 

operado. O tempo mediano para recidiva variou de 10 a 77 meses. Os 

fatores associados à recidiva peritoneal foram a característica infiltrativa do 

tumor, a invasão serosa e o sexo feminino. A reação medular estromal e o 

sexo masculino associaram-se para a recidiva locorregional e os tumores 

expansivos para a recidiva hematogênica. Pacientes com metástases para-  

-aórticas apresentaram alto risco de recidiva linfática. Concluíram que a 

maioria das recidivas ocorreu até três anos. Os padrões de recidiva e o 

tempo para o aparecimento delas promovem uma importante base biológica 

para monitoração clínica dos pacientes com objetivo de propor modificação 

nas modalidades terapêuticas.    

 

2.8.2 Infiltração do tumor como determinante de recidiva 

 

Para Otsuji et al.278, é difícil predizer padrões de recidiva após 

cirurgia curativa no AG. Se fosse possível prever o tempo e local da recidiva, 

seria mais fácil detectar clinicamente a recidiva. Analisaram 

retrospectivamente 290 casos de mortes decorrentes de AG recidivados 

após cirurgia radical e correlacionaram a mortalidade com o tempo de 

recidiva e profundidade de invasão do tumor na parede gástrica. Desses, 15 

(5%) eram pT1, 68 (23%) eram pT2, 168 (58%) eram pT3 e 39 (13%) eram 

pT4. Foram estudadas variáveis clínicas e anatomopatológicas. Encontraram 
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como fatores prognósticos o tamanho médio do tumor, linfonodos 

metastáticos, invasão linfática, invasão venosa, tumores indiferenciados, 

linfadenectomia regional e gastrectomia parcial. O sítio de doença 

metastática foi identificado em 165 casos, 89 (54%) morreram por 

metástases peritoneais, 51 (31%) por metástases hematogênicas, 13 (8%) 

por doença local e 13 (8%) por recidiva linfonodal. Para pT1, pT2, pT3 e 

pT4, a sobrevida média daqueles que morreram por recidiva foi de 41,4 

meses, 27,5 meses, 21 meses e 7,3 meses após a gastrectomia, 

respectivamente. Aproximadamente 60% dos casos estagiados como pT1 

morreram com mais de três anos; 50% dos estagiados como pT2 morreram 

com mais de dois anos; e 80% dos estagiados como pT3 e pT4 morreram 

com menos de dois anos. Quanto maior a profundida do tumor, menor as 

taxas de recidiva hematogênica e maior as taxas de recidiva locorregional e 

peritoneal. Análise multivariada mostrou que a localização do tumor, 

tamanho e profundidade de invasão foram os fatores preditivos de recidiva. 

Concluíram que a sobrevida e o sítio da recidiva podem ser previstos 

conforme o nível de infiltração do tumor nas camadas do estômago. 

 

Iriyama et al.  avaliaram a influência da penetração tumoral do AG 

sobre o tempo de morte após cirurgia curativa. Apesar da morte relacionada 

ao câncer ocorrer após quatro anos, o período inicial de três anos deve ser 

considerado de alto risco para recidiva. Realizaram estudo retrospectivo em 

817 casos, sendo 471 casos de pT1 ou pT2 e 395 casos de pT3 ou pT4, 

seguidos por mais de 10 anos. Encontraram 45 (9,5%) mortes nos pT1/pT2 
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relacionadas ao câncer, e 195 (49%) aos pT3/pT4. Óbito nos três primeiros 

anos ocorreu em 181 (181/195) casos nos pacientes pT3 e pT4; e 29 (29/45) 

casos nos pT1 e pT2. Foi significativa a diferença no período de morte entre 

os pT1/pT2 versus pT3/pT4 (p<0,005). Dentre as mortes no grupo pT1/pT2, 

31 dos 45 casos ocorreram por disseminação hematogênica e nos pT3/pT4, 

160 (82%) dos 195 por recidiva peritoneal. Concluíram que a mortalidade 

após comprometimento da serosa ocorre mais rapidamente, em até três 

anos, e por disseminação peritoneal, na maioria das vezes. 

 

Guglielmi et al.279 avaliaram a incidência e características das 

recidivas tumorais em 182 casos de AG submetidos à cirurgia com intenção 

curativa. Acompanharam os doentes por 46,4 meses. A falha do tratamento 

ocorreu em 3,3% dos tumores restritos à submucosa (precoces) e 50,8% 

nos casos avançados (que ultrapassam a submucosa). O primeiro sítio de 

falha foi sistêmico em 69,4%. A recidiva peritoneal ocorreu em 64,8%, 

hepática em 29,5% e em sítios extra abdominais em 5,7%. O percentual de 

falha foi maior quanto maior o nível de infiltração do tumor na parede 

gástrica, T1 de 3,3%, T2 de 20,6%, T3 de 61,5% e T4 de 70%; e quanto 

mais distante a mestástase linfonodal, conforme a classificação japonesa: 

N0 de 8,3%; N1 positivo de 44,4%; e N2 positivo de 64,3%. Nos doentes 

submetidos à linfadenectomia D1 a falha local e regional foi de 28,6% e D2 

de 5,5%. Concluíram que a cirurgia radical com linfadenectomia estendida 

está associada a menor incidência de recidiva. 
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Yoo et al.280 estudaram a recidiva em 2.328 casos de AG e 

relacionaram ao prognóstico desses doentes. Na data do último seguimento 

ambulatorial, 1.499 (64,4%) casos estavam vivos, 3,1% perderam o 

seguimento e 757 (32,5%) estavam mortos por recidiva da doença e outras 

causas. O principal método de diagnóstico da recidiva foi clínico ou 

radiológico em 411 casos e reoperação em 97 casos. O padrão de recidiva 

foi avaliado conforme o primeiro sítio da reapresentação da doença. 

Encontraram recidiva em 508 (21,8%) no tempo médio de 21,8 meses e a 

recidiva peritoneal foi a mais frequente (45,9%). A presença de linfonodos 

metastáticos e invasão da serosa foram os fatores prognósticos 

independentes para as recidivas. Os fatores prognósticos independentes 

para a recidiva peritoneal foram: os pacientes jovens; tumores maiores, 

infiltrativos ou difusos e indiferenciados; e submetidos à gastrectomia total. 

Para a recidiva hematogênica foram: os pacientes idosos e tumores com 

tamanhos maiores. Para a recidiva locorregional foram: os pacientes idosos; 

tumores maiores, do tipo infiltrativo ou difuso; localizados no terço proximal e 

submetidos à gastrectomia subtotal. A reoperação visando cura foi possível 

em 19 (3,7%) casos com média de sobrevida de 12 meses. Concluíram que 

os fatores de risco para cada padrão de recidiva podem ser preditos por 

fatores clínicos e patológicos dos tumores primários, devendo ser realizados 

estudos para tratamento adjuvante que reduza a recidiva da doença.  

 

Para Lee et al.281, a morte após cirurgia curativa para o câncer 

gástrico ocorre por recidiva da doença e o sítio mais frequente é peritoneal, 
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representando 35 a 50% das reapresentações da doença. Utilizando banco 

de dados prospectivo, que incluiu 1.092 casos de AG submetidos a cirurgias 

curativas, avaliaram a recidiva peritoneal. A taxa de recidiva peritoneal foi de 

13,4%, com intervalo livre de doença de 14,2 meses e sobrevida após de 4,9 

meses, em média. As variáveis independentes foram o nível de penetração 

do tumor na parede, a classificação de Borrmann  e a classificação de Ming.  

Concluíram que os fatores preditivos de recidiva peritoneal foram a 

perfuração da serosa, tumores Borrmann  III e IV, e o padrão infiltrativo, 

permitindo melhor seleção desses doentes. 

 

Os fatores de risco para recidiva após cirurgia curativa no AG 

foram estudados por Moriguchi et al.282. Objetivaram as causas clínicas e 

anatomopatológicas para o reaparecimento da doença. Analisaram 

retrospectivamente 405 pacientes, sendo que 168 (41%) casos 

reapresentaram a doença: 60 (35,7%) casos foram secundárias à via 

hematogênica; 53 (31,5%) casos à  via peritoneal; e 19 (11,3%) casos 

relacionados à doença local. Concluíram que os fatores independentes para 

recidiva peritoneal foram o comprometimento seroso e o Borrmann  tipo IV. 

Para o reaparecimento hematogênico foram as metástases linfonodais e 

invasão vascular.  

 

Para Ohno et al.283, a disseminação peritoneal é o principal padrão 

de recidiva nos portadores de cânceres gástricos submetidos à cirurgia 

curativa. Estudaram 1.337 pacientes com AG submetidos a cirurgias 
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radicais. Identificaram os tumores indiferenciados e com invasão da 

subserosa como os fatores prognósticos independentes de recidiva 

peritoneal. Quando separados conforme a infiltração na parede, a sobrevida 

em 5 anos foi de 98,5% nos comprometimentos restritos à submucosa, 

97,4% à muscular própria e 82,5% à subserosa. No grupo seleto de 179 

pacientes com tumores indiferenciados invadindo além da subserosa, a 

sobrevida em 5 anos foi de 48,2%. A recidiva peritoneal foi fatal em 71 

(39,6%) casos, hematogênica em 24 (13,4%) casos e local em 15 (8,3%) 

casos. Concluíram que nos doentes com tumores indiferenciados e invasão 

subserosa, apenas 50% sobrevivem 5 anos sem qualquer recidiva. 

 

Yuan et al.284 estudaram a recidiva em 124 casos operados com 

intenção curativa, portadores de AG estagiados como pT2. Dividiram em 

dois grupos: Grupo 1 (G1), pacientes com recidiva de câncer; e Grupo 2 

(G2), pacientes sem recidiva de câncer. O comprometimento da subserosa 

foi maior no G1, 61% versus 25% no G2; a taxa de metástases linfonodais, 

88,1% no G1 versus 57,3% no G2; e a média de linfonodos metastáticos de 

7,01 no G1 versus 2,1 no G2. A mediana de sobrevida foi de 26,5 meses no 

G1 versus 57 meses no G2 (p<0,01). Concluíram que pior prognóstico é 

visto em doentes com recidiva da doença e naqueles com fatores de mau 

prognóstico. Concluíram que linfadenectomia estendida e terapias 

multimodais devem ser instituídas.  
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Takeuchi et al.285 estudaram a recidiva do AG em tumores que 

invadiam à camada muscular própria do estômago. Analisaram 167 casos e 

observaram recidiva em 37 (22,2%). A análise multivariada mostrou que a 

localização do tumor no terço superior ou inferior do estômago e a presença 

de linfonodos metastáticos na peça foram os fatores que predizem a 

recidiva. Quanto ao padrão das recidivas, 17 (46%) casos foram 

hematogênicas, principalmente no fígado, com nove casos; oito (21,6%) 

peritoneais; e seis (16%) foram no coto gástrico remanescente. Em 64,8% 

dos casos, a morte ocorreu até 3 anos da cirurgia. Concluíram que nos 

doentes estagiados como pT2, que apresentam metástases linfonodais, ou 

tumores localizados nos terços superiores ou inferiores do estômago, a 

terapia adjuvante é vital para prevenir a recidiva da doença, e ocorre 

principalmente durante os dois primeiros anos após a cirurgia.   

 

2.8.3 Fatores gerais determinantes de recidiva 

 

Wayman et al.286 estudaram o padrão de recidiva nos doentes 

portadores de adenocarcinomas da junção esofagogástrica. Realizaram 

avaliação prospectiva de 169 casos de tumores I e II, conforme a 

classificação de Siewert, para os tumores da junção, no período de 1991 a 

1996. Encontraram 94 (55%) tumores do tipo I e 75 (45%) do tipo II, 

seguidos por período mediano de 75,3 meses. O tempo mediano de recidiva 

foi de 23,3 meses para o tipo I e 20,5 meses para o tipo II. O padrão mais 

frequente de recidiva foi hematogênico, de 54% para o tipo I e de 56% para 
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o tipo II, que foram detectadas próximo de 1 ano após o tratamento radical. 

Os sítios mais frequentes foram: fígado (27%), ossos (18%), cérebro (11%) e 

pulmão (11%). Recidiva local ocorreu em 33% dos tipos I e 29% dos tipos II. 

Somente 7% dos tipos I e 15% dos tipos II reapresentaram doença 

peritoneal. Concluíram haver necessidade de melhor estagiamento nos 

doentes com tumores da junção esofagogástrica para que haja maior 

benefício da quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante. 

 

A recidiva e sobrevida no câncer da cárdia foram estudadas por 

Blomjous et al.287. Avaliaram 93 casos de adenocarcinoma da cárdia 

submetidos à cirurgia curativa que foram seguidos por 24 meses, em média. 

A presença de margens positivas foi o principal fator de recidiva local, porém 

não se correlacionou com a sobrevida. A taxa cumulativa de recidiva global 

após 5 anos foi de 69% e locorregional de 36%. Os principais sítios de 

recidiva foram fígado (31%), peritônio (17%), pulmão (17%) e pele (11%). A 

sobrevida em 5 anos foi de 24%. Para o grupo pT1 ou pT2 foi de 31% e de 

22% para o grupo pT3 ou pT4 (p=0,08). Nos pN0 foi de 38% e 17% nos pN1 

ou pN2 (p<0,001). Para os M0 foi de 28% e de 0% nos M1 (p=0,03). Nos 

doentes pN0 e baixo grau de diferenciação celular a sobrevida em 5 anos foi 

de 53%. Foram considerados fatores prognósticos: o nível de invasão do 

tumor na parede gástrica, os linfonodos metastáticos, oestagiamento TNM e 

o grau de diferenciação celular. Concluíram que os pacientes sem linfonodos 

metastáticos na peça cirúrgica e de baixo grau de diferenciação celular 

apresentam melhor prognóstico quando comparados a outros grupos.   
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A recidiva no câncer da cárdia foi estudada por de Manzoni et 

al.288. Analisaram 92 casos de cirurgia curativa, em pacientes portadores de 

adenocarcinomas da cárdia. A taxa de recidiva em 5 anos foi de 71%. A 

presença de linfonodos metastáticos foi o único fator preditor de recidiva. 

Nenhum paciente com mais de 6 linfonodos metastáticos estava livre de 

doença após dois anos da cirurgia. O tempo mediano de recidiva foi similar 

entre a doença locorregional, peritoneal e hematogênica, de 12, 10 e 12 

meses, respectivamente, e em 80% dos casos ocorreu com menos de 24 

meses. Observaram que as curvas de sobrevida e recidiva se sobrepõem 

inversamente. Concluíram que poucos doentes podem ser curados com a 

cirurgia e os linfonodos metastáticos são os únicos preditores de recidiva 

nesses doentes.  

 

Para Athlin et al.289, a sobrevida em 5 anos é menor que 15% nos 

portadores de AG e o primeiro sítio de recidiva é locorregional. Realizaram 

cirurgia com intenção curativa em 88 casos e 28 (32%) apresentaram 

recidiva local. O tempo mediano para o diagnóstico da recidiva foi de 20,5 

meses. Metástases à distância foram diagnosticadas em 14 (16%) casos. A 

presença de fibrose tumoral foi subdividida em leve, moderada e intensa. 

Nos casos de fibrose intensa, ocorreu maior probabilidade de recidiva 

tumoral (p=0,001). A sobrevida global foi de 25% em 5 anos e 15% em 10 

anos. A presença de metástases linfonodais não se correlacionou com as 

taxas de recidiva nem sobrevida em 5 anos. Concluíram que a presença de 
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fibrose é fator determinante de recidiva do câncer e está associada a pior 

prognóstico. 

 

Marrelli et al.290 procuraram estimar o risco de recidiva após 

cirurgia curativa por meio de um escore. Analisaram 536 pacientes 

submetidos à cirurgia R0 (sem resíduo tumoral) de três departamentos 

cirúrgicos da Itália. Planejaram um seguimento pós-operatório padronizado 

entre os departamentos e realizaram estudo prospectivo. O tempo mediano 

de seguimento foi de 54 meses, em média. A recidiva foi encontrada em 272 

(50,7%) casos, 127 (46%) casos de recidiva locorregional, 92 (33%) casos 

de recidiva hematogênica e 87 (31%) casos de recidiva peritoneal. Os riscos 

de recidiva atingem seu pico máximo entre 24 e 36 meses. Os doentes 

foram categorizados de 1,4 a 99,9, conforme o modelo de regressão 

logística. As variáveis prognósticas independentes foram a presença de 

metástases linfonodais, a profundidade de invasão do tumor, 

linfadenectomia estendida, localização proximal do tumor e a idade. 

Nenhuma recidiva foi encontrada nos 43 doentes com escore abaixo de 

quatro. Todos os 56 doentes com escores maiores que 97 apresentaram 

recidiva. O modelo foi capaz de prever 83% das recidivas e 81% dos casos 

que não recidivaram. O escore prognóstico foi melhor que o estagiamento 

TNM em prever recidiva. Concluíram que essa metodologia é capaz de 

estimar pacientes de muito baixo ou muito alto risco de recidiva. Sugerem 

novos estudos de validação para a aplicação clínica do modelo.  
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Patel et al.291 estudaram 773 casos consecutivos de persistência 

de doença e recidiva de AG submetidos à cirurgia. Dividiram em dois grupos: 

doença sincrônica (Grupo A) e doença metacrônica (Grupo B). O grupo A foi 

constituído de 603 (78%) casos e o grupo B de 170 (22%) casos. A 

sobrevida mediana nos dois grupos foi igual, 7,6 meses; nos doentes que 

recidivaram na anastomose de 10,3 meses; na recidiva linfonodal de 9,4 

meses; e se metástases à distância de 7,1 meses (p=0,01). Pacientes com 

metástases à distância apresentaram pior sobrevida do que aqueles com 

doença locorregional. Não houve diferença significativa entre os grupos 

conforme a localização do tumor, idade e raça. O grau de diferenciação 

celular foi diferente entre os grupos (p=0,004), com melhor sobrevida 

mediana nos doentes bem ou moderadamente diferenciados. Concluíram 

que os doentes com metástases sincrônicas ou metacrônicas apresentam 

sobrevida mediana semelhante. Pacientes com tumores indiferenciados e 

metástases à distância apresentam pior prognóstico. 

 

2.8.4 Padrões de recidiva 

 

D’Angelica et al.292 estudaram retrospectivamente os padrões 

iniciais de recidiva baseados em um banco de dados prospectivo com 1.172 

pacientes submetidos à cirurgia R0. Avaliaram 496 (42%) casos de recidiva 

e em 367 (74%) a avaliação foi completa. Apenas 19% dos doentes 

realizaram linfadenectomia D2 ou D3. Observaram que 79% das recidivas 

foram detectadas com menos de 2 anos. O tempo mediano de seguimento 
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foi de 22 meses. Foi rara a doença recidivar após 4 anos de seguimento. A 

recidiva locorregional ocorreu em 199 (54%) casos, principalmente nos 

linfonodos (48%); sítios à distância em 188 (51%) casos, principalmente 

hepática (37%); e peritoneal em 108 (29%) casos. A recidiva peritoneal 

estava associada ao sexo feminino, ao nível de invasão do tumor avançado 

na parede, tumores distais e ao tipo difuso. A recidiva locorregional com o 

sexo masculino e o tumor proximal. A recidiva à distância com tumores 

proximais, intestinais e em estágios iniciais. Em 2,5% dos doentes ocorreu 

recidiva locorregional, peritoneal e à distância. O tempo mediano de morte 

após a recidiva foi de 6 meses. Concluíram que a recidiva após cirurgia 

curativa ocorre com menos de dois anos e é rapidamente fatal. Os padrões 

de recidiva são variáveis mas estão associados a fatores clínicos e 

patológicos específicos. 

 

Roviello et al.293 estudaram prospectivamente a recidiva peritoneal 

em doentes portadores de AG. Operaram 441 pacientes com intenção 

curativa e encontraram 215 (49%) casos de recidiva em período de 

seguimento oncológico mediano de 48 meses. A recidiva peritoneal ocorreu 

em 77 (17%) casos; locorregional em 96 (21%) casos, preferencialmente em 

linfonodos; e hematogênica em 75 (17%) casos, preferencialmente no 

fígado. A recidiva peritoneal ocorreu nos dois primeiros anos em 81% das 

vezes e determinou sobrevida mediana de seis meses após diagnóstico da 

reapresentação da doença. Os fatores prognósticos independentes foram o 

tumor difuso, risco relativo (RR) de 4,31; infiltração da serosa, RR de 3,36; 
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comprometimento linfonodal, RR de 2,6; e tamanho do tumor, RR de 1.1. O 

tumor difuso, na ausência de comprometimento seroso, apresentou risco 

cumulativo de recidiva peritoneal de 12% versus 69% na presença de 

comprometimento seroso; o tumor intestinal sem comprometimento seroso 

apresentou risco cumulativo de 4% versus 21% quando comprometia a 

serosa. Concluíram que a cirurgia radical oferece baixa probabilidade de 

cura em doentes com tumores difusos e envolvimento da serosa, devido ao 

risco de recidiva peritoneal. Esses doentes podem se beneficiar de terapia 

adjuvante para prevenir carcinomatose peritoneal.  

 

Baixa taxa de recidiva locorregional foi encontrado por Muratore et 

al.294 em pacientes submetidos à linfadenectomia D2. Analisaram um banco 

de dados prospectivo com 200 pacientes portadores de AG, no período de 

janeiro de 2000 a dezembro de 2006. Avaliaram a recidiva locorregional, 

peritoneal e à distância. A mortalidade hospitalar foi de 1% com média de 

25,9 linfonodos no espécime cirúrgico. A sobrevida global foi de 60,7%. 

Durante o seguimento oncológico, 60 casos apresentaram recidiva em 76 

sítios de recidiva. A recidiva à distância ocorreu em 38 (50%) casos,  a 

peritoneal em 25 (32%) casos e a locorregional em 13 (17,1%) casos. O 

tempo médio para a primeira recidiva foi de 18 meses. Concluíram que a 

linfadenectomia estendida é segura e reduz a taxa de recidiva locorregional. 

 

Segundo Ringash et al.295, a falha na região gástrica é observada 

em 21% a 54% dos casos, nos linfonodos regionais em 40% a 50% e na 
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anastomose ou coto gástrico em 25%. Segundo o autor, nos Estados Unidos 

da América e Europa, a realização de linfadenectomia D2 é a exceção dos 

procedimentos cirúrgicos gástricos.  

 

Dockerty296 confirma que o fígado é um importante filtro para 

metástases no câncer gástrico, porque as metástases pulmonares ocorrem 

em apenas 10% dos pacientes com doença hepática. A via peritoneal pode 

ocorrer precocemente, e estar localizada e limitada aos ligamentos ao redor 

do estômago (gastrepático, gastroesplênico e gastrocólico), apesar de mais 

frequentemente ocorrer por invasão direta desses ligamentos. 

 

2.8.5 Terapêutica e recidiva do adenocarcinoma gástrico 

 

Shchepotin et al.297 avaliaram 75 casos de recidiva local ou 

regional para o AG previamente tratado com cirurgia radical. Realizaram 

nova cirurgia radical em 40 (53,5%) casos, derivação paliativa em 19 

(25,3%) casos e exploração cirúrgica em 16 (21,4%) casos. A mortalidade 

operatória foi de 6 casos. A sobrevida média nos casos de derivação foi de 

3,1 meses, na exploração cirúrgica de 4,5 meses. Após tratamento radical a 

sobrevida em dois anos foi de 20%, se cirurgia associada à radioterapia de 

31,3% e se cirurgia associada à quimioterapia de 66,4%. Concluíram que 

reoperar paciente com AG recidivado promove benefício na sobrevida, 

principalmente em caso precedido de radioterapia ou seguido de 

quimioterapia. 
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Park et al.298 estudaram 477 casos de recidiva, apenas 57 (11%) 

apresentavam indicação cirúrgica e 15 (3,1%) foram submetidos a 

extirpação completa da doença. Maehara et al.299 estudaram 323 casos de 

AG e encontraram 187 (57%) casos de recidivas peritoneais, hepáticas e 

locais. 

 

Díaz de Liano et al.300 operaram 126 pacientes com AG 

consecutivos e estudaram retrospectivamente 46 (37%) casos que 

recidivaram. Encontraram 5 casos de recidivas tratadas com intenção 

curativa, sendo quatro com recidivas locais e um com recidiva peritoneal, 

sem apresentar mortalidade operatória. A sobrevida mediana após 

tratamento da recidiva foi de 26 meses. Concluíram que em doentes 

selecionados, a cirurgia de resgate para recidiva é uma alternativa válida 

quando realizada por profissionais especializados. 

 

Yamada et al.301 consideraram que a efetividade da cirurgia de 

resgate para recidiva do AG não está clara na literatura médica. Examinaram 

nove casos de reoperações para recidiva do câncer gástrico. Foram 

avaliados quatro casos de metástases hepáticas, quatro casos de 

metástases locais e um caso de metástase ovariana. Não apresentaram 

morbidade ou mortalidade operatória. Novas recidivas ocorreram em 8 

doentes, entre 1,5 meses e 26 meses, com média 8,5 meses, principalmente 

no peritônio, fígado, linfonodos, ossos e parede abdominal. Um paciente não 

apresentou sinais de recidiva após cirurgia para doença local. Dois 
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encontravam-se vivos com recidivas múltiplas e seis morreram entre dois 

meses e 28 meses de cirurgia. Concluíram que cirurgia radical para 

tratamento da recidiva do AG no fígado ou lesões extra hepáticas é um 

tratamento seguro e propicia longa sobrevida em subpopulações de 

pacientes selecionados.    

 

Takeyoshi et al.302 estudaram 5 pacientes submetidos à segunda 

cirurgia, após recidiva peritoneal de AG, previamente tratados com cirurgia 

radical. Apenas três receberam quimioterapia adjuvante. Dentre os cinco 

doentes, um faleceu por sepse pós-operatória, três por recidiva, sendo dois 

em menos de um ano e um com mais de três anos. Um doente permaneceu 

vivo no último controle de três anos e seis meses, sem evidências de 

doença. Concluíram que a extirpação da doença é a modalidade de 

tratamento cirúrgico de escolha em casos selecionados com AG que 

recidivam em sítios não hepáticos e intra-abdominais. Cirurgia radical 

seguida de quimioterapia adjuvante propicia as melhores condições para 

estes doentes. 

 

Yook et al.303 estudaram 37 (1,9%) casos de metástases 

ovarianas, tumores de Krukenberg, em 1.890 casos de AG em mulheres. As 

pacientes com metástases ovarianas eram mais jovens, com tumores 

localizados nos terços proximais e mais avançados na parede gástrica. O 

fator prognóstico independente foi a disseminação peritoneal. Identificaram a 

metástase ovariana como um fator de péssimo prognóstico e indicaram em 
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mulheres jovens, com adenocarcinomas avançados, a realização de 

ooforectomia profilática. Concluíram que é essencial tratar a disseminação 

peritoneal com o objetivo de melhorar a sobrevida em mulheres com 

tumores de Krukenberg portadoras de câncer gástrico. 

 

Conforme Lim et al.304, o risco de recidiva local e regional é alto 

após cirurgia curativa para o câncer gástrico. Para melhorar o controle da 

doença no sítio operado, após cirurgia radical com linfadenectomia D2, 

realizaram quimioterapia com 5-fluoracil e leucovorin, cinco ciclos, associado 

à radioterapia, com 4.500 cGy, a partir do 2º ciclo. Estudaram 291 casos 

com seguimento pós-operatório mediano de 48 meses. Encontraram 114 

(39%) casos de recidiva global, incluindo todos os sítios. A recidiva local foi 

de 7% e regional de 12%. A recidiva no campo irradiado foi de 16% versus 

35% de todas as reapresentações da doença. Concluíram que subgrupos de 

pacientes com AG, submetidos à gastrectomia com linfadenectomia D2, 

podem se beneficiar de radioquimioterapia adjuvante, e que estudos 

randomizados são necessários. 

 

Os fatores patológicos capazes de predizerem a recidiva após 

cirurgia radical foram estudados de forma prospectiva e randomizada por 

Buzzoni et al.305 Avaliaram 271 pacientes com envolvimento linfonodal ou 

pT3/pT4, randomizados em dois braços: com quimioterapia adjuvante (135 

casos) e sem quimioterapia adjuvante (136 casos). O tempo mediano de 

seguimento foi de 80 meses. A mortalidade do estudo foi de 133 (49%) 
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casos e 91% desses por causas relacionadas ao câncer. Após sete anos, a 

taxa de recidiva locorregional foi de 15,8% e de metástases à distância de 

34,5%. A sobrevida global em sete anos foi de 49,1%. Ocorreu correlação 

entre comprometimento linfonodal e metástases à distância, assim como 

invasão da parede gástrica e doença locorregional. Quimioterapia não 

promoveu efeito significativo na doença local ou à distância e não houve 

diferenças clínicas e patológicas entre os dois grupos. Concluíram que a 

recidiva locorregional foi menor que em outros estudos decorrente da maior 

agressividade cirúrgica. O nível de infiltração do tumor na parede gástrica 

correlaciona-se com a recidiva locorregional e os linfonodos metastáticos 

tem impacto na recidiva à distância. 

 

Shwarz e Zagala-Nevarez306 consideraram que cirurgia radical 

pode reduzir a taxa de recidiva locorregional. Analisaram 73 pacientes, com 

mediana de idade de 67 anos, submetidos à cirurgia radical. O número 

mediano de linfonodos na peça operatória foi 24 e em 64% havia linfonodos 

metastáticos, com contagem mediana de quatro linfonodos metastáticos por 

peça. Encontraram 23% de casos no estágio IV. A taxa de recidiva foi de 

47%, na sua maioria nos dois primeiros anos. A recidiva peritoneal ocorreu 

em 19 casos, hematogênica em 19 casos e locorregional em 14 casos. 

Isoladamente, o sítio mais acometido foi hematogênico, preferencialmente o 

fígado. Os fatores independentes para a sobrevida livre de doença foram a 

gastrectomia total e a invasão serosa. Concluíram que a recidiva 

locorregional é rara de forma isolada quando realizada gastrectomia mais 
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linfadenectomia estendida. Pacientes pT3/pT4 com mais de seis linfonodos 

metastáticos na peça podem ser utilizados como guia individualizado, risco 

orientado, para tratamento adjuvante. 

 

Segundo Carboni et al.307, a cirurgia apresenta papel limitado no 

tratamento da recidiva do AG operado com intenção curativa. Analisaram 

prospectivamente 713 casos de doentes submetidos à cirurgia curativa 

distribuídos nos seguintes estágios: pIA 11%, pIB 13%, pII 14%, pIIIA 15%, 

pIIIB 16% e pIV 31%. Todos os estágios pIV foram porque apresentaram 

mais de 15 linfonodos metastáticos na peça ou eram pT4 com linfonodos 

positivos. A taxa de recidiva global foi de 44%  e em 75% ocorreram nos dois 

primeiros anos. A recidiva locorregional ocorreu em 38 (12%) casos, as 

metástases à distância em 167 (53%) casos e combinada nos demais 110 

(35%) casos. Nas recidivas locorregionais, seis casos foram ressecados com 

intenção curativa e dois casos submetidos a cirurgia de derivação. Todos os 

pacientes morreram com menos de 28 meses da cirurgia de resgate. 

Concluíram que as cirurgias de resgate para o AG recidivado são limitadas 

para controle da doença. Em doentes sintomáticos, que não disponham de 

outras opções terapêuticas, a cirurgia pode ser justificada, porém, deve ser 

realizada em centros especializados com baixa mortalidade hospitalar.  
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3. PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

Foram estudados retrospectivamente 457 doentes consecutivos, 

portadores de AG localmente avançados, submetidos à cirurgia curativa no 

Serviço de Cirurgia Abdômino-Pélvica (SCAP) do Hospital do Câncer I (HC 

I), INCA, Rio de Janeiro, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005 

(Anexo 2).  
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 Duzentos e sessenta e cinco (58%) doentes eram do sexo 

masculino e 192 (42%) do feminino. A média de idade foi de 60 ±12 anos, 

variando de 24 a 88 anos. A Figura 3 apresenta gráfico em curva 

comparando a frequência entre os sexos conforme a idade, em decênios. A 

Figura 4 apresenta a frequência das idades conforme os quartis, 

demonstrando o predomínio de pacientes dos 50 anos aos 71 anos de 

idade.  
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Figura 4. Gráfico mostrando a distribuição dos 457 doentes com 
adenocarcinomas gástricos conforme a idade dividida em quartis. 

 

 

3.1 Critérios de exclusão 
 

Foram excluídos do estudo os doentes: 

1. Previamente diagnosticados ou tratados de doenças 

oncológicas; 

2. com doença residual ao final da cirurgia; 

3. com metástase linfonodal além do nível II, conforme a 

JGCA15,16; 

4. com disseminação metastática peritoneal, hematogênica ou 

linfonodal à distância8,15,16; 

5. falecidos no período perioperatório ou nos primeiros 30 dias 

após a cirurgia por complicações cirúrgicas ou clínicas; 
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6. com seguimento oncológico menor que seis meses ou segundo 

tumor primário, confirmado por biópsia, diagnosticado no seguimento 

oncológico; 

7. com documentação anatomopatológica incompleta; e, 

8. operados com recidiva de câncer no estômago remanescente. 

 

3.2 Métodos 

 

Todos os doentes foram diagnosticados previamente à cirurgia por 

meio de endoscopia digestiva alta e biópsia que confirmou o AG. 

 

3.2.1 Estagiamento 

 

Para o estagiamento clínico pré-operatório foram utilizados os 

seguintes exames: endoscopia digestiva alta, ultrassonografia ou tomografia 

abdômino-pélvica e radiografia do tórax. Pacientes que apresentavam lesões 

tumorais estagiadas como Borrmann  III ou IV; massa palpável; nódulo de 

Virchow; nódulo da Irmã Maria José; ou nódulo de Irish, foram submetidos à 

videolaparoscopia estagiadora. 

 

O estagiamento intraoperatório, utilizou os critérios da JGCA15,16, 

empregou técnica visual e palpatória, e foi determinante na indicação da 

cirurgia com intenção curativa5,6,15,16. Foram avaliados os seguintes 

parâmetros: comprometimento tumoral da serosa e de estruturas adjacentes; 
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metástases hepáticas; metástases peritoneais; e metástases linfonodais 

perigástricas e à distância. O anexo 3 mostra a classificação para 

estagiamento intraoperatório, conforme a JGCA15,16. 

 

3.2.2 Procedimento cirúrgico 

 

A classificação da localização do tumor no estômago seguiu os 

critérios da JGCA15,16 e foi indicativa do procedimento cirúrgico a ser 

realizado. Os tumores que comprometiam o terço distal foram submetidos à 

gastrectomia subtotal e os proximais à gastrectomia total. Os tumores que 

comprometiam o terço médio foram submetidos à gastrectomia subtotal ou 

total, na dependência da distância da borda proximal do tumor até a junção 

esofagogástrica (JEG). Quando a distância era menor que 5cm da JEG, 

segundo o relato endoscópico e a avaliação intra-operatória, indicou-se 

rotineiramente a gastrectomia total. Quando o tumor comprometia a cárdia, 

conforme os tipos I e II da classificação de Siewert308, realizou-se a 

esofagectomia distal associada à gastrectomia total.  

 

A linfadenectomia realizada foi realizada com base na localização 

do tumor no estômago, removendo os linfonodos do nível I e nível II, 

conforme os critérios japoneses15,16; do estagiamento intraoperatório, 

utilizando como critério as orientações fornecidas pela JGCA15,16; e das 

condições clínicas do doente. Facultou-se ao cirurgião a realização de 

linfadenectomia do nível I estendida às estações 7, 8 e 9, quando havia 
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suspeita de câncer precoce, conforme avaliação endoscópica; nos pacientes 

septuagenários ou octogenários; e, com Índice de Massa Corporal menor 

que 18 Kg/m2 (Organização Mundial da Saúde)309. 

 

A cirurgia foi considerada R0 quando ao término do procedimento 

propiciou ausência de resíduo tumoral macroscópico e microscópico. A 

cirurgia foi definida como radical quando propiciou linfadenectomia um nível 

acima do comprometimento linfonodal metastático e margens livres de 

doença, vistos na avaliação anatomopatológica durante o ato operatório. A 

cirurgia foi considerada como tendo intenção curativa quando o cirurgião 

realizou cirurgia radical e o estagiamento intra-operatório não demonstrava 

disseminação hematogênica, peritoneal ou linfonodonal à distância. A 

Tabela 2 mostra a lista de cirurgias radicais em cânceres localmente 

avançados realizadas com intenção curativa no SCAP, no período de janeiro 

de 1997 a dezembro de 2005. 

 

A gastrectomia subtotal consistiu na remoção de três quartos a 

quatro quintos do estômago. A gastrectomia total consistiu da extirpação de 

todo o órgão, associada ao esôfago distal. A esofagogastrectomia abdominal 

consistiu na gastrectomia total associada à esofagectomia abdominal. A 

bursectomia, ou seja, ressecção do folheto anterior do mesocólon e da 

cápsula pancreática, conforme descrita por Maruyama et al.310, foi realizada 

rotineiramente nos pacientes que apresentavam comprometimento seroso 

posterior. A preservação pancreática ou esplênica, ou ambas, foi realizada 
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quando da inexistência de invasão direta destes órgãos e de linfonodos ao 

longo da artéria esplênica e do hilo esplênico. 

 
Tabela 2 – Distribuição das 457 cirurgias com intenção curativa 

operados no HC I, INCA, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005 
para o adenocarcinoma gástrico avançado 

 

*  Linfadenectomia do nível I + estações 7,8 e 9, conforme a classificação japonesa15,16. 

Cirurgia no Estômago N° Cirurgias Realizadas % 

Esofagogastrectomia D1* 11 2,4 

Esofagogastrectomia D2** 19 4,2 

Gastrectomia Subtotal D1* 99 21,7 
Gastrectomia Subtotal D2** 202 44,2 

Gastrectomia Total D1* 30 6,6 
Gastrectomia Total D2** 96 21,0 

Total 457 100 

** Linfadenectomia do nível II, conforme a classificação japonesa15,16. 
 

Foram realizadas cirurgias ampliadas a órgãos adjacentes quando 

havia comprometimento direto. A Tabela 3 mostra a lista de cirurgias 

curativas em cânceres localmente avançados que invadiam diretamente 

outros órgãos, conforme a classificação TNM, realizadas com intenção 

curativa no SCAP no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005.  

 

Todas as cirurgias na coorte foram consideradas R0, radicais, e 

com intenção curativa, isto é, toda doença no sítio cirúrgico foi extirpada, 

com margens livres de neoplasia a congelação, linfadenectomia estendida e 

não foram observadas metástases peritoneais, locais, linfonodais à distância 

ou hematogênicas. 
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Tabela 3 – Distribuição das 16 cirurgias com intenção curativa por 
adenocarcinomas gástricos que infiltravam órgãos adjacentes operados no 
INCA, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005 

 

NOTA:  

Cirurgia N° Cirurgias Realizadas 

Gastrectomia Total D2** + Pancreatectomia Distal 3 

Gastroduodenopancreatectomia D1 3 

Gastrectomia Subtotal D1 + Colectomia 2 
Gastrectomia Total D1 + Frenicectomia 1 

Gastrectomia Total D1 + Segmentectomia Hepática 1 
Gastrectomia Subtotal D2** +  Segmentectomia Hepática 1 
Gastrectomia Subtotal D1 +  Segmentectomia Hepática 1 

Gastrectomia Subtotal D1+ Enterectomia 1 
Gastrectomia Total D2** + Colectomia 1 

Gastrectomia Total D1 + Pancreatectomia Distal 1 
Esofagogastrectomia D2** + Suprarrenalectomia Esquerda 1 

Total 16 

*  Linfadenectomia do nível I + estações 7,8 e 9, conforme a classificação japonesa15,16. 
** Linfadenectomia do nível II, conforme a classificação japonesa15,16. 
 

3.2.3 Avaliação pós-operatória 

 

Após o término da cirurgia, a peça cirúrgica foi aberta pelo 

patologista e apresentada ao cirurgião para averiguação. Posteriormente, o 

estômago presente na peça foi isolado, fixado em folha de isopor com 

agulhas e juntamente com o restante da peça imergido em solução 

tamponada de formol a 10%, por um período mínimo de 24 horas. Após a 

fixação, encaminhadas ao Departamento de Anatomiapatológica do INCA. 

 

Os dados referentes à cirurgia foram colhidos ao término do 

procedimento cirúrgico e no momento da alta hospitalar, de acordo com as 

normas do SCAP, e registrados no banco de dados prospectivo do Grupo de 
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Estômago. Posteriormente, foram colhidos dados retrospectivos referentes 

ao estudo anatomopatológico e às evoluções oncológicas dos enfermos, nos 

prontuários ou por meio de contato pessoal ou telefônico, com os doentes ou 

seus aparentados.  

 

O seguimento foi realizado conforme as determinações do SCAP: 

consulta trimestral nos dois primeiros anos com exame clínico e laboratorial. 

Nesse período, foram solicitadas radiografias de tórax e ultrassonografias 

semestralmente. Do segundo ao quarto ano, os seguimentos oncológicos 

foram realizados semestralmente por meio de avaliações clínicas e de 

imagens. Após o quarto ano, o seguimento foi anual. Endoscopia digestiva 

alta foi solicitada a cada dois anos nas gastrectomias parciais. 

 

Na coorte, a recidiva da doença foi diagnósticada conforme o sítio: 

1. Peritoneal, pela presença de carcinomatose, determinada no 

exame físico (massas abdominais palpáveis) e exames de imagem como 

ultrassonografia ou tomografia abdominopélvica; 

2. local, por endoscopia digestiva alta ou exames de imagem 

como ultrassonografia ou tomografia abdominopélvica; 

3. linfonodal, na presença de linfonodomegalias palpáveis, por 

exame citológico com punção aspirativa por agulha fina. Em linfonodos intra-

abdominais ou torácicos por meio de exames de imagem como tomografia 

abdominopélvica ou de tórax; e, 
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4. hematogênico, em órgãos internos, por radiografias de tórax 

(nos casos de metástases pulmonares), ultrassonografias abdominais (nos 

casos de metástases abdominais) e tomografias abdominais, pélvicas, 

torácicas e cranial, conforme a suspeita clínica. Quando localizadas na pele, 

foram submetidas à biópsias.  

 

3.2.4 Fatores prognósticos estudados 

 

Os fatores demográficos estudados foram o sexo e a idade. Os 

doentes foram divididos em três faixas etárias, a saber: menor ou igual a 54 

anos; maior que 54 anos e menor que 68 anos; e maior ou igual a 68 anos; 

determinadas conforme os tercis da coorte. 

 

 As variáveis cirúrgicas estudadas foram: o tipo de gastrectomia, 

se esofagogastrectomia, total ou subtotal; a extensão da linfadenectomia, se 

D1 ou D2. 

 

Os parâmetros anatomopatológicos macroscópicos estudados 

foram: a localização do tumor, dividida em proximal, médio e distal, baseada  

na classificação japonesa da JGCA15,16; a classificação de Borrmann ; a área 

tumoral (centímetros quadrados), determinada pela multiplicação entre o 

maior e menor diâmetro do tumor, categorizada conforme os tercis: menor 

que 24cm2; maior ou igual a 24cm2 e menor que 42cm2; e maior ou igual a 

42cm2.  
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Os parâmetros anatomopatológicos microscópicos estudados 

foram: o nível de infiltração do tumor na parede gástrica, classificado em 

invasão muscular, subserosa, serosa, adiposa perigástrica e órgãos 

adjacentes; o grau de diferenciação celular tumoral; o número de linfonodos 

presentes no espécime cirúrgico, categorizados em tercis <25 linfonodos, 

≥25 linfonodos e <37 linfonodos, e ≥37 de linfonodos encontrados; o número 

de linfonodos metastáticos, categorizados conforme a classificação TNM; e 

o grupamento por estádio, conforme a classificação TNM. 

 

A invasão da gordura perigástrica foi confirmada 

microscopicamente no exame histopatológico, utilizando técnica padronizada 

para processamento do produto cirúrgico. Após inspeção, foi realizada 

pintura com tinta azul-de-metileno na superfície serosa e clivagem do 

espécime. Seguiu-se com cortes seriados perpendiculares à pequena 

curvatura e paralelos entre si. Por meio dessa técnica, foi possível estudar o 

comprometimento da serosa e da gordura perigástrica. A Figura 5 mostra a 

peça clivada sendo preparada para análise microscópica. A Figura 6 mostra 

a invasão macroscópica do tumor sobre a gordura perigástrica. A Figura 7 

mostra a análise microscópica da invasão da serosa e da gordura 

perigástrica. 

 

Foram analisadas as presenças de invasão angiolinfáticas e 

neurais no espécime cirúrgico. Definiu-se como invasão angiolinfática 

quando tumor comprometia a parede vascular venosa ou linfática, e/ou 

apresentava êmbolos metastáticos venosos ou linfáticos. Definiu-se como 
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invasão neural quando o tumor comprometia a bainha nervosa ou nervos 

perigástricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Peça clivada utilizando técnica de cortes paralelos entre si e 
perpendiculares à pequena curvatura ou grande curvatura. Propicia análise 
da invasão do tecido perigástrico e serosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 6. Infiltração do tumor na serosa e tecido adiposo perigástrico. 
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Figura 7. Infiltração microscópica do tumor sobre o tecido adiposo 
perigástrico (A e B) e serosa (C e D). A) Adenocarcinoma gástrico pouco 
diferenciado (perda da formação glandular), HE, x100; B) Adenocarcinoma 
gástrico pouco diferenciado com evidente invasão do tecido adiposo 
perigástrico HE, x100; C) Adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado com 
tumor gástrico restrito à serosa, HE, x100; D) Adenocarcinoma gástrico 
pouco diferenciado com tumor restrito à serosa, HE, x200. 

 

3.2.5 Metodologia aplicada ao estudo da invasão da gordura 

adjacente 

 

Para determinar se a invasão do mesogástrio (grande e pequeno 

omento ou tecido adiposo posterior) representa uma variável prognóstica 

independente, foram estudados os casos com comprometimento da serosa, 

confirmados por análise histopatológica, os tumores pT3, conforme a 

classificação AJCC. 
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Foram estudados 354 (77,5%) casos estagiados como pT3. Houve 

predomínio do sexo masculino, com 208 casos (58,8%), e 146 (41,2%) 

casos do sexo feminino. A média de idade foi de 60 ±12, variando de 24 

anos a 88 anos. 

 

Foram então divididos em dois grupos: comprometimento seroso 

exclusivo, quando o tumor restringia-se à serosa, definido nesse estudo 

como pT3a, com 89 (25,1%) casos, Figura 7 (C e D); e comprometimento 

seroso associado ao tecido mesogástrico (grande e pequeno omento ou 

tecido adiposo posterior), quando além de comprometerem a serosa 

infiltravam a gordura do pequeno omento, grande omento ou tecido adiposo 

posterior, definido nesse estudo como pT3b, referentes a 265 (74,9%) casos, 

Figura 7 (A e B). Nesses grupos foram comparadas as sobrevidas e 

estudadas as variáveis demográficas, cirúrgicas e anatomopatológicas. 

 

3.2.6 Metodologia aplicada ao estudo da recidiva nos 

pacientes pT3 

 

Para determinar se a recidiva ocorre em taxas e padrões 

diferentes nos tumores que comprometem a serosa versus a serosa mais o 

tecido mesogástrico, foram comparadas as taxas de recidivas globais, 

peritoneais, locais, linfonodais e hematogênicas nos grupos pT3a e pT3b. 
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3.2.7 Metodologia aplicada à comparação entre cânceres 

avançados 

 

Para determinar se o prognóstico dos portadores de câncer 

localmente avançado difere, conforme o nível de infiltração do tumor na 

parede gástrica, foram formados cinco grupos, utilizando como base a 

classificação AJCC para o nível de infiltração tumoral. Os tumores foram 

divididos em pT2a, pT2b, pT3a*, pT3b* e pT4.  

 

Totalizaram 457 casos. Foram avaliados 86 (18,8%) casos de pT2, 

sendo 55 (12%) pT2a e 31 (6,8%) pT2b. Nos pT2a havia 29 (52,7%) homens 

e 26 (47,3) mulheres com média de idade de 58 ±12 anos, variando de 26 a 

76 anos. Nos pT2b encontraram-se 17 (54,8%) homens e 14 (45,2%) 

mulheres, com média de idade de 61 ±13 anos, variando de 31 a 81 anos. 

Foram avaliados 16 (3,5%) casos de pT4. Nesses pacientes houve 

predomínio do sexo masculino com 11 casos e seis mulheres. A média de 

idade foi de 62,4 ±9 anos, variando de 34 a 74 anos.  

 

Foram comparadas as sobrevidas em 5 anos entre os seguintes 

doentes, categoizados conforme o nível de infiltração tumoral: 

1. Da muscular própria (pT2a) versus aqueles com infiltração da 

subserosa (pT2b);  

2. da subserosa (pT2b) versus os com infiltração exclusiva da 

serosa (pT3a*);  
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3. exclusiva a serosa (pT3a*) versus aqueles com infiltração da 

serosa associada ao tecido mesogástrico (pT3b*, pequeno e grande omento 

ou gordura posterior);  

4. da subserosa (pT2b) versus aqueles que apresentavam 

infiltração da serosa associada ao tecido mesogástrico (pequeno e grande 

omento ou posterior, pT3b*);  

5. da subserosa (pT2b) versus aqueles com invasão dos órgãos 

adjacentes (pT4); e,  

6. da serosa associada ao tecido mesogástrico (pT3b*, pequeno e 

grande omento ou posterior) versus aqueles com invasão dos órgãos 

adjacentes (pT4). 

 

3.3 Metodologia estatística 

 

Os dados obtidos no presente estudo foram analisados, através 

dos programas SPSS versão 8 e EpiInfo 2008, utilizando-se: 

1. Análise descritiva da amostra, através de distribuição de 

frequências simples e percentuais, quartis, tercis, medianas, médias 

aritméticas, desvios padrões (DP) e intervalos de confiança (IC); 

2. testes não paramétricos de Qui-quadrado, corrigido para Yates 

e teste exato de Fisher, de modo bicaudal; 

3. método de Kaplan-Meier para análise de sobrevivência, 

aplicando-se o teste de Log Rank para comparação das curvas de 

sobrevida. Óbitos não oncológicos não foram censurados; 
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4. método de Cox Proportional Hazards para análise multivariada 

dos fatores prognósticos. Harzard ratio pelo teste Z; e, 

5. o nível de significância de 5% de probabilidade. As variáveis 

sem significância foram assinaladas com a sigla NS e as com significância 

foram assinaladas com asterisco. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Invasão da gordura perigástrica como fator prognóstico 

independente  

 

Todos os doentes pT3 foram seguidos conforme a rotina do 

SCAP por um tempo médio de 40 ±25 meses. Dos 354 pacientes 

acompanhados, 159 (44,9%) faleceram, sendo que 16 (4,5%) sem 

evidências de recidiva ou doença oncológica, com predomínio nesses das 

causas infecciosas e cardíacas. A estimativa global de sobrevida em 5 anos 

foi de 54% dos casos, com média de 69 ±2 meses (95% IC 33,9 a 74,7 

meses). A Figura 8 apresenta a curva de sobrevida global nos doentes pT3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico da curva de sobrevida de 354 pacientes com 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT3. Utiliza o método de 
Kaplan-Meier.  
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4.1.1 Fatores demográficos 

 

A idade (p=0,53) e o sexo (p=0,11) não interferiram de maneira 

significativa no prognóstico dos pacientes com invasão da serosa. As 

Figuras 9 e 10 e Tabelas 4 e 6 demonstram o valor prognóstico das variáveis 

demográficas nos pacientes com comprometimento seroso (pT3). As 

Tabelas 5 e 7 apresentam as correlações entre os casos com invasão da 

serosa e a demografia, e evidenciam que a idade (p=0,57) e o sexo (p=0,34) 

não determinaram alterações significativas entre os grupos: invasão restrita 

à serosa e invasão da serosa mais gordura adjacente. 

 

4.1.1.1 Idade 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 9. Gráfico da curva de sobrevida conforme a idade. Utiliza o método 
de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT3. A variável foi separada em tercis e categorizada em ≤ 
54 anos, > 54 anos e < 68 anos, e ≥ 68 anos. A idade não interferiu de 
maneira significativa no prognóstico (p=0,53). 

> 

< 
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Tabela 4 – Análise da sobrevida de 338 casos com 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT3, organizados conforme a 
idade, subdividida em tercis. Dezesseis casos não foram censurados por 
serem óbitos não oncológicos 

 
Idade n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5

≤ 54 anos 112 33,1% 45 67 59,8 69,4 4,8 59 a 78 56% 
> 54 e < 68 anos 112 33,1% 47 65 58 71,3 4,6 62 a 80 57% 

≥ 68 anos 114 33,8% 51 63 55,2 67,3 4,7 58 a 76 45% 
TOTAL 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=1,25; Graus de Liberdade (GL)=2; p=0,53, (NS). 
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão.

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos.  

 
Tabela 5 – Distribuição da idade, em tercis, nos tumores 

estagiados como pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa 
mais gordura adjacente 

 
Idade em tercis n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

≤ 54 anos 120 33,9 33 37,1 87 32,8 
> 54 e < 68 anos 115 32,5 30 33,7 85 32,1 

≥ 68 anos 119 33,6 26 29,2 93 35,1 
TOTAL 354 100 89 100 265 100 

 NOTA: Qui-quadrado = 1,0948; GL = 2; p=0,57 (NS).  
 1 n = Número de casos. 
 2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 

 3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
 
 

4.1.1.2 Sexo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o sexo. Utiliza 
o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de adenocarcinomas 
gástricos estagiados como pT38. Não houve diferença significativa de 
prognóstico entre o sexo feminino e o masculino (p=0,11). 
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Tabela 6 – Análise da sobrevida de 338 casos com adenocarcinomas 
gástricos estagiados como pT38,divididos conforme o sexo. Dezesseis casos 
não foram censurados por serem óbitos não oncológicos 

 
Sexo n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

Masculino 200 59,2 93 107 53,5 66 3,5 59 a 72 50% 
Feminino 138 40,8 50 88 63,7 73,4 4,2 65 a 81 60% 
TOTAL 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=2,53; GL=1; p=0,11 (NS).
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

  
 

Tabela 7 – Distribuição dos tumores estagiados como pT38 com 
invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente, 
conforme o sexo 

 
Sexo n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Masculino 208 58,8 48 53,9 160 60,4 
Feminino 146 41,2 41 46,1 105 39,6 

Total 354 100 89 100 265 100 
 NOTA: Qui-quadrado = 0,8915; GL = 1; p=0,34 (NS).  
 1 n = Número de casos. 
 2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
 3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
 
4.1.2 Fatores cirúrgicos 
 

Houve uma distribuição homogênea entre a cirurgia realizada e a 

extensão da linfadenectomia. A Tabela 8 apresenta as diferenças de 

frequência entre a extensão da gastrectomia e a linfadenectomia, não 

havendo diferença significativa entre os grupos (p=0,19). 

 
Tabela 8 – Correlação entre gastrectomia realizada e 

linfadenectomia em tumores estagiados como pT38  
Cirurgia realizada n1 % D12 % D23 % 

Gastrectomia subtotal 233 65,8 79 69,9 154 63,9 
Gastrectomia total 99 28 25 22,1 74 30,7 

Esofagogastrectomia 22 6,2 9 8 13 5,4 
Total 354 100 113 100 241 100 

NOTA: Qui-quadrado = 3,2659; GL = 2; p=0,19 (NS).  
1 n = Número de casos. 
2 D1 = Linfadenectomia do nível 1 da classificação japonesa15,16. 
3 D2 = Linfadenectomia dos níveis 1 e 2 da classificação japonesa15,16. 
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Quanto ao prognóstico, as variáveis cirúrgicas: tipo cirúrgico 

(p=0,31) e extensão da linfadenectomia (p=0,15); não alteraram 

significativamente a expectativa de sobrevivência em 5 anos. As Figuras 11 

e 12 demonstram o prognóstico em 5 anos, conforme o tipo de cirurgia e a 

extensão da linfadenectomia, respectivamente. As Tabelas 9 e 11 

descrevem as expectativas de sobrevida para o tipo de cirurgia e 

linfadenectomia nos portadores de AG estagiados como pT38, 

respectivamente. 

 

4.1.2.1 Cirurgia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o tipo de 
gastrectomia realizada. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que a cirurgia realizada não interferiu no prognóstico (p=0,31). 

 
 

Quando comparadas as frequências dos tumores com invasão 

restrita à serosa à daqueles com invasão da serosa mais gordura 

perigástrica, conforme à cirurgia, o nível de infiltração do tumor não se 

associou com a realização de cirurgias mais extensas (p=0,39), Tabela 10. 
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Tabela 9 – Análise da sobrevida, conforme à cirurgia gástrica 
realizada, em portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como 
pT38. Dezesseis casos não foram censurados por serem óbitos não 
oncológicos 

 

Cirurgia n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

Gastrectomia subtotal 226 66,9 100 126 55,7 67,5 3,3 61 a 74 52% 
Gastrectomia total 90 26,6 32 58 64,4 76,6 5,2 66 a 86 58% 

Esofagogastrectomia 22 6,5 11 11 50 47,4 6,2 25 a 59 51% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=2,33; GL=2; p=0,31 (NS).
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.   
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

 
Tabela 10 – Distribuição do tipo de cirurgia gástrica realizada nos 

portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 separados 
entre aqueles com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais 
gordura adjacente 

 

Tipo de Cirurgia n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Gastrectomia subtotal 233 64,5 62 69,7 171 64,5 
Gastrectomia total 99 28,3 24 27 75 28,3 

Esofagogastrectomia 22 6,2 3 3,3 19 7,2 
Total 354 100 89 100 265 100 

NOTA: Qui-quadrado = 1,8566; GL = 2; p=0,39 (NS).  
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

4.1.2.2 Linfadenectomia  
 

A realização de linfadenectomia estendida (D2), implicou em 

ganho de sobrevida nos portadores de AG estagiados como pT3, porém, 

não de forma significativa, do ponto de vista estatístico (p=0,15). A 

frequência dos tumores com invasão restrita à serosa versus à daqueles 

com invasão da serosa mais gordura perigástrica, não se correlacionou com 

a realização de linfadenectomias mais extensas, Tabela 12, visto que não foi 

observado diferença significativa entre os grupos (p=0,61).  
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Figura 12. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a 
linfadenectomia realizada. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 
doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que a extensão da linfadenectomia15,16 (p=0,15) não interferiu 
significativamente no prognóstico. 

 
Tabela 11 – Análise da sobrevida, conforme a extensão da 

linfadenectomia15,16, nos portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT38. Dezesseis casos não foram censurados por serem 
óbitos não oncológicos 

 

NOTA: Teste de Log-Rank=1,99; GL=1; p=0,15 (NS).

Linfadenectomia15,16 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

D16 108 31,9 45 63 58,3 59,1 4,3 50 a 67 43% 
D27 230 68,1 98 132 57,3 71,4 3,2 59 a 96 57% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 
4 IC = Intervalo de Confiança.  
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos.  

6 D1 = Linfadenectomia exclusiva do nível 1 da 
classificação japonesa15,16. 
7 D2 = Linfadenectomia dos níveis 1 e 2 da 
classificação japonesa15,16.   

 
Tabela 12 – Distribuição da extensão da linfadenectomia, 

conforme a classificação japonesa15,16, nos tumores estagiados como pT38 
com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente.  

 
Extensão da Linfadenectomia15,16 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

D14 113 31,9 26 29,2 87 32,8 
D25 241 68,1 63 70,8 178 73,9 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 0,2519; GL = 2; p=0,61 (NS).  
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
4 D1 = Linfadenectomia exclusiva do nível 1 da classificação japonesa15,16. 
5 D2 = Linfadenectomia dos níveis 1 e 2 da classificação japonesa15,16. 
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4.1.3 Fatores anatomopatológicos macroscópicos 
 

Dentre os fatores anatomopatológicos macroscópicos 

examinados, foi significativo para a sobrevivência do doente a localização do 

tumor no terço médio do estômago (p=0,04), Figura 13 e Tabela 13. O fator 

que se correlacionou significativamente com a invasão da gordura 

perigástrica foi a área tumoral (cm2), p=0,002, Tabela 18.  

 

4.1.3.1 Localização do tumor no estômago 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a localização 
do tumor no estômago. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que a localização do tumor no estômago interferiu no prognóstico 
(p=0,04). 

 

Tabela 13 – Análise da sobrevida nos portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38, conforme a localização 
do tumor no estômago. Dezesseis casos não foram censurados por serem 
óbitos não oncológicos 

 

NOTA: Teste de Log-Rank = 6,04; GL = 2; p=0,04*.

Localização n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

Distal 147 43,4 67 80 54,4 65,2 4,1 57 a 73 48% 
Médio 109 32,3 36 73 66,9 78,6 4,9 68 a 115 63% 

Proximal 82 24,3 40 42 51,2 63,5 5,1 53 a 73 50% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.   
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos.  
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Tabela 14 – Distribuição dos tumores conforme a localização 
predominante no estômago dos adenocarcinomas gástricos estagiados 
como pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura 
adjacente 

 
Localização predominante do tumor no estômago n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Terço Distal 154 43,5 42 47,2 112 42,3
Terço Médio 114 32,2 29 32,6 85 32,1

Terço Proximal 86 43,5 18 20,2 68 25,6
Total 354 100 89 100 265 100

NOTA: Qui-quadrado = 1,1874; GL = 2; p=0,55 (NS).  
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

4.1.3.2 Classificação de Borrmann200 
 

Seis (1,6%) tumores pT3 (AJCC)8 foram definidos 

macroscopicamente como cânceres precoces e estagiados como 

Borrmann16 0. Não ocorreu óbito nesse grupo. Análise na Figura 14 e Tabela 

15. A correlação entre a classificação de Borrmann200 e a infiltração foi 

realizada na Tabela 16, e demonstrou não ser significativa (p=0,64). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a 
classificação de Borrmann200. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 
doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que a classificação de Borrmann200 não interferiu no prognóstico 
(p=0,20). 

 120



 Tabela 15 – Análise da sobrevida dos portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 conforme a classificação 
de Borrmann200. Dezesseis casos não foram censurados por serem óbitos 
não oncológicos 

 

NOTA: Teste de Log-Rank = 7,21; GL = 5; p=0,20 (NS). 

Borrmann200 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

0 6 1,7 - - - - - - - 
I 9 2,7 4 5 55,5 89,9 11,4 67 a 112 88% 
II 109 32,2 46 63 57,8 69,5 4,6 60 a 78 54% 
III 165 48,9 67 98 59,3 69,2 4,0 61 a 77 51% 
IV 36 10,7 18 18 50% 62,3 8,0 46 a 78 43% 
V 13 3,8 8 5 38,4 50,2 8,5 33 a 66 51% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.   
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos.  

 
Tabela 16 – Distribuição de acordo com a classificação de 

Borrmann200 em tumores pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da 
serosa mais gordura perigástrica. 

 
Classificação de Borrmann200 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Borrmann localizado (0, I e II) 128 36,2 34 38,2 94 35,5 
Borrmann infiltrativo (III, IV e V) 226 63,8 55 61,8 171 64,5 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 0,2152; GL = 1; p=0,64 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
 

4.1.3.3 Área Tumoral 
 

Quando dividida em tercis, a área tumoral não apresentou 

diferença significativa na expectativa de sobrevida em 5 anos nos pacientes 

portadores de AG do tipo pT38 (p=0,55), conforme a Figura 15 e Tabela 17. 

Todavia, quanto maior a área tumoral, maior a probabilidade de invasão da 

gordura perigástrica (p=0,002), como demonstrado nas Tabelas 18, 19 e 20. 

Quando comparados tumores com mais de 24cm2 de área, não houve 

diferença significativa (Tabela 21). 
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Figura 15. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a área 
tumoral (cm2), categorizados em tercis < 24cm2; ≥ 24cm2 e < 42cm2; e ≥ 
42cm2. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. Demonstra que a área 
tumoral (p=0,55) não interferiu no prognóstico. 

 

Tabela 17 – Análise da sobrevida conforme a área tumoral (cm2), 
distribuída em tercis, nos portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT38. Dezesseis casos não foram censurados por serem 
óbitos não oncológicos 

 
Área tumoral (cm2) n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

< 24cm2 111 32,8 44 67 60,3 71,8 4,6 62 a 81 57% 
≥ 24cm2 e < 42cm2 107 31,7 49 58 54,1 66,4 4,9 56 a 76 51% 

≥ 42cm2 120 35,5 50 70 58,3 69,9 4,6 60 a 79 53% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=1,18; GL=2; p=0,55 (NS).
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.   
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

 
Tabela 18 – Distribuição em tercis da área tumoral (cm2) nos 

pacientes estagiados como pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão 
da serosa mais gordura adjacente 

 
Área tumoral (cm2) n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

< 24cm2 115 32,5 42 47,2 73 27,5 
≥ 24cm2 e < 42cm2 113 31,9 24 27 89 33,6 

≥ 42cm2 126 35,6 23 25,8 103 38,9 
Total 348 100 85 100 263 100 

NOTA: Qui-quadrado = 12,0039; GL = 2; p=0,002*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
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Tabela 19 – Comparação entre casos com área tumoral (cm2) < 
24cm2 versus ≥ 24cm2 e < 42cm2 nos pacientes estagiados como pT38 com 
invasão da restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
Área tumoral (cm2) n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

< 24cm2 115 50,4 42 63,6 73 45,1 
≥ 24cm2 e < 42cm2 113 49,6 24 36,4 89 54,9 

Total 228 100 66 100 162 100 
NOTA: Qui-quadrado = 6,4723; GL = 1; p=0,01*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita a serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

Tabela 20 – Comparação entre casos com área tumoral (cm2) < 
24cm2 versus ≥ 422 nos pacientes estagiados como pT38 com invasão da 
restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
Área tumoral (cm2) n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

< 24cm2 115 47,7 42 64,6 73 41,5 
≥ 42cm2 126 52,3 23 35,4 103 58,5 

Total 241 100 65 100 176 100 
NOTA: Qui-quadrado = 12,0039; GL = 1; p=0,001*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
Tabela 21 – Comparação entre casos com área tumoral (cm2) ≥ 

24cm2 e < 42cm2 versus ≥ 42cm2 nos pacientes estagiados como pT38 com 
invasão da restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
Área tumoral (cm2) n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

≥ 24cm2 e < 42cm2 113 47,3 24 51,1 89 46,4 
≥ 42cm2 126 52,7 23 48,9 103 53,6 

Total 348 100 47 100 263 100 
NOTA: Qui-quadrado = 0,3360; GL = 1; p=0,56 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
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4.1.4 Fatores anatomopatológicos microscópicos 
 

Dentre os fatores microscópicos histopatológicos examinados, 

foram significativos para a sobrevida: a invasão angiolinfática (p=0,002); a 

invasão neural (p<0,000); a infiltração da gordura perigástrica (p<0,000); a 

classificação pN8, (p<0,000); e o estagiamento anatomopatológic8, 

(p<0,000). Os fatores que se correlacionaram significativamente com a 

invasão da gordura perigástrica foram: a invasão neural (p=0,003); a 

classificação pN8 (p<0,000); e o grupamento por estágios pE8 (p<0,000). 

 
4.1.4.1 Grau de diferenciação celular 
 
O grau de diferenciação celular não interferiu no prognóstico, 

como demonstra a Figura 16 e Tabela 22, nem determinou maior invasão da 

gordura adjacente (Tabela 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 16. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o grau de 
diferenciação celular. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que o grau de diferenciação celular (p=0,66) não interferiu no 
prognóstico. 
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Tabela 22 – Análise da sobrevida nos pacientes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38, conforme o grau de 
diferenciação celular. Dezesseis casos não foram censurados por serem 
óbitos não oncológicos 

 

Grau de diferenciação n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5

G2 135 39,9 63 72 53,3 67,6 4,1 59 a 75 55% 
G3 203 60,1 80 123 60,5 70,7 3,6 63 a 77 53% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 
NOTA: Teste de Log-Rank = 0,19; GL = 1; p=0,66 (NS).
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

. 
Tabela 23 – Distribuição conforme o grau de diferenciação celular, 

nos tumores estagiados como pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão 
da serosa mais gordura adjacente 

 

Grau de diferenciação tumoral n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

G2 140 39,5 40 44,9 100 37,7 
G3 214 60,5 49 55,1 165 62,3 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 2,4478; GL = 1; p=0,22 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
 
4.1.4.2 Invasão angiolinfática 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a invasão 
angiolinfática. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores 
de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. Demonstra que a 
invasão angiolinfática interferiu no prognóstico (p=0,002). 
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Tabela 24 – Análise da sobrevida conforme a invasão 
angiolinfática nos portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados 
como pT38. Dezesseis casos não foram censurados por serem óbitos não 
oncológicos 

 

NOTA: Teste de Log-Rank=9,07; GL = 1; p=0,002* 

Invasão angiolinfática n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

Ausente 131 38,7 45 86 65,6 79,8 4,2 71 a 88 65% 
Presente 207 61,3 98 109 52,6 61,4 3,3 54 a 68 45% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

 

Tabela 25 – Distribuição conforme a invasão angiolinfática nos 
tumores pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais 
gordura adjacente 

 
Invasão angiolinfática n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Ausente 134 37,9 40 44,9 94 35,5 
Presente 220 62,1 49 55,1 171 64,5 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 2,1543; GL = 1; p=0,14 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

4.1.4.3 Invasão neural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a invasão 
neural. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. Demonstra que a 
invasão neural interferiu no prognóstico (p<0,000). 
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Tabela 26 – Análise da sobrevida conforme a invasão neural, nos 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. Dezesseis 
casos foram censurados por óbitos não oncológicos. 

 
Invasão neural n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

Ausente 136 40,2 45 91 66,9 60,4 4,1 72 a 88 66% 
Presente 202 59,8 98 104 51,4 61 3,6 53 a 68 44% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 
NOTA: Teste de Log-Rank = 11,72; GL = 1; p<0,000* 
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

 
Tabela 27 – Distribuição conforme a invasão neural nos tumores 

estagiados como pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa 
mais gordura adjacente 

 

Invasão neural n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Ausente 140 39,5 47 52,8 93 35,1 
Presente 214 60,5 42 47,2 172 64,9 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 8,5471; GL = 1; p=0,003*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
 

4.1.4.4 Número de linfonodos no espécime cirúrgico 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o número de 
linfonodos presentes no espécime cirúrgico, categorizados em tercis: <25 
linfonodos; ≥25 linfonodos e <37 linfonodos; e ≥37 linfonodos. Utiliza o 
método de Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de adenocarcinomas 
gástricos estagiados como pT38. Demonstra que o número de linfonodos no 
espécime crúrgico não interferiu no prognóstico (p=0,33). 
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Foram encontrados menos que 15 linfonodos no espécime 

cirúrgico em 25 (7,1%) casos. As Tabelas 28 e 29 mostram as distribuições 

entre os pT38, conforme os tercis, quanto à sobrevida e a invasão da 

gordura, respectivamente. 

 

Tabela 28 – Análise da sobrevida conforme o número de 
linfonodos, subdivididos em tercis, nos portadores de adenocarcinomas 
gástricos estagiados como pT38. Dezesseis casos não foram censurados por 
serem óbitos não oncológicos 

 
Linfonodos Totais n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

>15 e < 25 linfonodos 109 32,2 50 59 54,1 61,4 4,8 51 a 70 50% 
≥ 25 e < 37 linfonodos 112 33,1 47 65 58,0 61,6 3,5 54 a 68 51% 

≥ 37 linfonodos 117 34,7 46 71 60% 75,7 4,4 67 a 84 58% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=2,16; GL=2; p=0,33, (NS).
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 

 

Tabela 29 – Distribuição conforme o número de linfonodos no 
espécime cirúrgico, subdivididos em tercis, nos tumores estagiados como 
pT38 com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura 
adjacente 

 
Linfonodos Totais n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

>15 e < 25 linfonodos 114 32,2 32 36 82 30,9 
≥ 25 e < 37 linfonodos 117 33,1 30 33,7 87 32,8 

≥ 37 linfonodos 123 34,7 27 30,3 96 36,3 
Total 354 100 89 100 265 100 

NOTA: Qui-quadrado = 1,2002; GL = 1; p=0,54 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
 
 
4.1.4.5 Infiltração da gordura perigástrica 

 
Quando os tumores pT38 invadiam a gordura perigástrica, 

observou-se pior sobrevida, com menos de 50% dos casos vivos em 5 anos. 

Dentre os doentes com invasão restrita à serosa, 70% estavam vivos em 5 

anos. A diferença de sobrevida entre os grupos foi significativa, p<0,000. A 

Figura 20 e Tabela 30 apresentam esses resultados. 

 128



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 20. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme a infiltração 
da gordura perigástrica. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 doentes 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que a invasão da gordura perigástrica (p<0,000) interferiu 
significativamente no prognóstico. 

  
 
Tabela 30 – Análise da sobrevida conforme a infiltração da 

gordura perigástrica nos pacientes portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT3 (AJCC)8. Dezesseis casos não foram censurados por 
serem óbitos não oncológicos 

 
pT3 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pT3a 85 25,1 24 61 71,7 83,7 5,0 73 a 93 70% 
pT3b 253 74,9 119 134 52,9 64,1 3,2 57 a 70 48% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=11,50; GL=1; p<0,000*
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5 Estimativa de sobrevida em 5 anos.  

 
4.1.4.6 Número de linfonodos metastáticos no espécime 

cirúrgico, conforme a classificação AJCC8 
 

Os linfonodos metastáticos, quando classificados pelo TNM8, 

foram os fatores determinantes do estágio patológico final nos pacientes 

com AG. A classificação pN8 influenciou na sobrevida desses pacientes 

(p<0,000) e foi afetado de forma significativa pela infiltração da gordura 
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perigástrica (p<0,000). A Figura 21 e a Tabela 31 demonstram a influência 

dos linfonodos metastáticos na estimativa de sobrevida em 5 anos.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o número de 
linfonodos metastáticos, pN, presentes no espécime cirúrgico, categorizados 
conforme a classificação TNM8. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 354 
doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que o número de linfonodos metastáticos, interferiu no 
prognóstico (p=0,000). 

 

Tabela 31 – Análise da sobrevida conforme o número de 
linfonodos metastáticos no espécime cirúrgico, pN8, nos portadores de 
adenocarcinoma gástrico estagiados como pT38, utilizando a classificação 
TNM8. Dezesseis casos não foram censurados por serem óbitos não 
oncológicos 

 
pN 8 N1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pN0 82 24,2 16 66 80,4 93,7 4,9 84 a 103 78% 
pN1 136 40,2 58 78 57,3 70,8 4,1 62 a 78 57% 
pN2 86 25,4 43 43 50% 58,8 5,3 48 a 69 40% 
pN3 34 10,2 26 8 23,5 25,2 3,3 18 a 31 12% 

Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 
NOTA: Teste de Log-Rank=72,44; Glib=3; p<0,000* 
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 
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Estudando a distribuição dos pacientes, observou-se correlação 

direta entre o nível de infiltração do tumor e as metástases linfonodais. Dos 

doentes com infiltração restrita à serosa, 60% apresentaram metástases 

linfonodais. Dos casos com invasão da gordura adjacente ao estômago, 

mais de 80% apresentaram metástases linfonodais. A Tabela 32 demonstra 

a correlação entre invasão tumoral e metástases nodais. 

 

As Tabelas 33, 34, 35, 36, 37 e 38 avaliam separadamente a 

correlação existente entre a classificação pN8 e a invasão restrita à serosa 

versus invasão da serosa mais gordura adjacente. 

 
Tabela 32 – Distribuição dos tumores conforme o número de 

linfonodos metastáticos no espécime cirúrgico, pN8, nos pacientes pT3 com 
invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
pN8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN0 87 24,6 36 40,4 51 19,2 
pN1 141 39,8 28 31,5 113 42,6 
pN2 90 25,4 22 24,7 68 25,7 
pN3 36 10,2 3 3,4 33 12,5 

Total 354 100 85 100 265 100 
NOTA: Qui-quadrado = 19,7068; GL = 3; p<0,000*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

Tabela 33 – Correlação entre pN08 e pN18 nos pacientes pT38 
com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
pN 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN0 87 38,2 36 56,3 51 31,1 
pN1 141 61,8 28 43,8 113 68,9 

Total 228 100 64 100 164 100 
NOTA: Qui-quadrado = 11,2990; GL = 1; p<0,000*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
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Tabela 34 – Correlação entre pN08 e pN28 nos pacientes pT38 
com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
pN8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN0 87 49,2 36 62,1 51 42,9 
pN2 90 50,8 22 37,9 68 57,1 

Total 177 100 58 100 119 100 
NOTA: Qui-quadrado = 5,0156; GL = 1; p=0,02*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente 
 
 
Tabela 35 – Correlação entre pN08 e pN38 nos pacientes pT38 

com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 
 

pN 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN0 87 70,7 36 92,3 51 60,7 
pN3 36 29,3 3 7,7 33 39,3 

Total 123 100 36 100 84 100 
NOTA: Qui-quadrado = 11,3609; GL = 1; p<0,000*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
Tabela 36 – Correlação entre pN18 e pN28, nos pacientes pT38 

com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 
 

pN 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN1 141 61 28 56 113 62,4 
pN2 90 39 22 44 68 37,6 

Total 231 100 50 100 181 100 
NOTA: Qui-quadrado = 0,4377; GL = 1; p=0,50 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
Tabela 37 – Correlação entre pN18 e pN38, nos pacientes pT38 

com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 
 

pN 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN1 141 79,7 28 90,3 113 77,4 
pN3 36 20,3 3 9,7 33 22,6 

Total 177 100 36 100 141 100 
NOTA: Qui-quadrado = 1,8992; GL = 1; p=0,16 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
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Tabela 38 – Correlação entre pN28 e pN38, nos pacientes pT38 
com invasão restrita à serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 

pN 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pN2 90 71,4 22 88 68 67,3 
pN3 36 28,6 3 12 33 32,7 

Total 126 100 25 100 101 100 
NOTA: Qui-quadrado = 3,2448; GL = 1; p=0,07 (NS).   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
 
4.1.4.7 Grupamento por estágio, pE8, nos pT38 

 
Por definição, o grupamento por estádio, pE8, em pacientes pT38 

é determinado pelos linfonodos metastáticos no espécime cirúrgico, e não 

ocorreu diferença entre o gráfico de sobrevida e as tabelas da classificação 

pN8. Mesmo assim, a Figura de sobrevida, a Tabela de sobrevida e a 

correlação com a infiltração da gordura adjacente são apresentadas abaixo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 22. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos conforme o grupamento 
por estádio, pE8. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 345 doentes 
portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38. 
Demonstra que o grupamento por estágio, pE8, interferiu no prognóstico 
(p<0,000). 
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Tabela 39 – Análise da sobrevida do grupamento por estádio, pE8 
para os adenocarcinomas gástricos classificado como pT38. Dezesseis 
casos não foram censurados por serem óbitos não oncológicos 

 

pE8 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pE II 82 24,2 16 66 80,4 93,7 4,9 84 a 103 78% 
pE IIIA 136 40,2 58 78 57,3 70,8 4,1 62 a 78 57% 
pE IIIB 86 25,4 43 43 50 58,8 5,3 48 a 69 40% 
pE IV 34 10,2 26 8 23,5 25,2 3,3 18 a 31 12% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

NOTA: Teste de Log-Rank=72,44; GL=3; p<0,000*.
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos, 

 
Tabela 40 – Distribuição dos tumores conforme o grupamento por 

estágio, pE8, nos pacientes com invasão restrita à serosa ou invasão da 
serosa mais gordura adjacente 

 
pE 8 n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

pE II 87 24,6 36 40,4 51 19,2 
pE IIIA 141 39,8 28 31,5 113 42,6 
pE IIIB 90 25,4 22 24,7 68 25,7 
pE IV 36 10,2 3 3,4 33 12,5 
Total 354 100 85 100 265 100 

NOTA: Qui-quadrado = 19,7068; GL = 3; p<0,000*.   
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 

4.1.5 Análise multivariada 
 

Tabela 41 – Análise multivariada dos fatores prognósticos 
significativos nos 354 pacientes com adenocarcinomas gástricos estagiados 
como pT38 

 
Fator prognóstico Razão de risco 95% IC1 Razão de z p 

Localização do tumor 0,93 0,76 a 0,95 -0,68 0,49 
Invasão angiolinfática 1,22 0,85 a 1,75 1,12 0,25 

Invasão neural 1,32 0,92 a 1,87 1,55 0,12 
pT38 (a/b) 0,63 0,41 a 0,95 -2,18 0,02 

pN8 1,75 1,45 a 2,12 5,83 0,000 
 NOTA: Likehood Ratio Test Qui Quadrado: 62,33; GL = 4 (p<0,000)* 

 1 IC = Intervalo de Confiança em meses. 
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4.1.6 Análise bivariada dos fatores prognósticos 
independentes de sobrevida 

 
Os linfonodos metastáticos apresentaram significância estatística 

(p<0,000) de risco para mortalidade (razão de Z = 5,8). Foram considerados 

os fatores prognósticos independentes mais importantes. A invasão restrita à 

serosa, foi considerada fator de proteção (razão de Z = -2,1) e 

estatisticamente independente (p=0,02). A análise bivariada, comparando o 

fator de risco e de proteção, é apresentada nas Figuras abaixo e Tabela 42.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos de 82 pacientes pN08 
estagiados conforme a invasão restrita à serosa (pT3a) versus serosa mais 
gordura adjacente (pT3b). A linha tracejada central em preto representa a 
curva de sobrevida dos doentes pN0.  
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Figura 24. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos de 136 pacientes pN18 
estagiados conforme a invasão restrita à serosa (pT3a) versus serosa mais 
gordura adjacente (pT3b). A linha tracejada central em preto representa a 
curva de sobrevida dos doentes pN18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos de 86 pacientes pN28 
estagiados conforme a invasão restrita à serosa (pT3a) versus serosa mais 
gordura adjacente (pT3b). A linha tracejada central em preto representa a 
curva de sobrevida dos doentes pN28.  
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Figura 26. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos de 34 pacientes pN38 
estagiados conforme a invasão restrita à serosa (pT3a) versus serosa mais 
gordura adjacente (pT3b). A linha tracejada central em preto representa a 
curva de sobrevida dos doentes pN38.  

 
Tabela 42 – Análise bivariada entre pN8 e infiltração restrita à 

serosa (pT3a) ou serosa mais gordura adjacente (pT3b).  
 

NOTA: Teste de Log-Rank=5,73; GL = 1; p=0,01* 

pN (AJCC)8 Invasão n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5

pT3a 34 41,4 5 29 85,2 99,9 5,7 88 a 111 83% 
pT3b 48 58,6 11 37 77 88,3 7,3 73 a 102 73% pN0 

pN0 82 100 16 66 80,4 93,7 4,9 84 a 103 78% 
pT3a 27 19,8 10 17 62,9 73,7 6,3 61 a 86 70% 
pT3b 109 80,2 48 61 55,9 69 4,6 59 a 78 54% pN1 
pN1 136 100 58 78 57,3 70,8 4,1 62 a 78 57% 
pT3a 21 24,4 7 14 66,7 53,9 5,8 42 a 65 56% 
pT3b 65 75,6 36 29 44,6 54,8 5,8 43 a 66 36% pN2 
pN2 86 100 43 43 50 58,8 5,3 48 a 69 40% 
pT3a 3 8 2 1 33,3 33 11 11 a 54 0% 
pT3b 31 92 24 7 22,5 24,4 3,9 17 a 31 13% pN3 
pN3 34 100 26 8 23,5 25,2 3,3 18 a 31 12% 

Total - 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 

n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos

. 
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4.2 Recidiva oncológica em pacientes pT3  
 
 

A taxa de recidiva global foi de 42,3%, 150 casos. Conforme o 

sítio de recidiva foram: 68 (19,2%) casos de metástases peritoneais; 40 

(11,2%) casos de recidivas linfonodais; 39 (11%) casos de recidivas pela via 

hematogênica; e 27 (7,6%) casos de recidivas locais. Em 109 (30,7%) casos 

ocorreram recidivas isoladas e o sítio isolado mais frequente foi o peritoneal, 

com 49 (13,8%) casos. O tempo mediano de sobrevida nos casos 

recidivados foi de 23,5 meses, variando de 6 a 114 meses. A sobrevida 

mediana após o diagnóstico de recidiva foi de quatro meses. As Figuras 27, 

28, 29 e 30 descrevem as recidivas conforme os sítios onde ocorreram. A 

comparação com invasão do mesogástrio é apresentada na Tabela 43.  

 

A recaída peritoneal foi a mais frequente. Após o diagnóstico, os 

doentes foram encaminhados para tratamento paliativo no Hospital do 

Câncer IV (HC IV). O tempo mediano de sobrevida foi de 24 meses, 

variando de 8 a 114 meses, o intervalo livre de doença mediano foi de 20 

meses e a sobrevida mediana após o diagnóstico foi de 4 meses. A Figura 

27 apresenta a recidiva peritoneal conforme o número de casos e as 

associações com outras recidivas. A comparação com invasão do 

mesogástrio é apresentada na Tabela 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Apresentação dos casos com recidiva peritoneal. 
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A recaída local foi a menos frequente das recidivas. No momento 

do diagnóstico não foi mais possível realizar cirurgia de resgate, com 

persistência de resíduo oncológico macroscópico ou microscópico ao 

término da cirurgia. Após a cirurgia, todos os casos foram encaminhados 

para a unidade de apoio (HC IV) para suporte oncológico paliativo. O tempo 

mediano de sobrevida foi de 24 meses, variando de seis a 91 meses, 

intervalo livre de doença mediano foi de 18 meses e sobrevida mediana 

após o diagnóstico de seis meses. A Figura 28 apresenta a recidiva gástrica 

conforme o número de casos e as associações com outras recidivas. A 

comparação com invasão do mesogástrio é apresentada na Tabela 45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28. Apresentação dos casos com recidiva local. 
 

A recaída linfonodal ocorreu mais frequentemente nos linfonodos 

abdominais, em regiões distantes da linfadenectomia D2. As recidivas foram 

consideradas irressecáveis e encaminhadas para a unidade de apoio (HC 

IV) para suporte oncológico paliativo. O tempo mediano de sobrevida foi de 

24 meses, variando de seis a 91 meses, intervalo livre de doença mediano 

foi de 20 meses e sobrevida mediana após o diagnóstico foi de quatro 

meses. A Figura 29 apresenta a recidiva linfonodal conforme o número de 

casos e as associações com outras recidivas. A comparação com invasão 

do mesogástrio é apresentada na Tabela 46.  
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Figura 29. Apresentação dos casos com recidiva linfonodal. 

 
A recaída hematogênica ocorreu mais frequentemente no fígado e 

pulmão, e menos frequentemente no Sistema Nervoso Central e pele. 

Nesses casos, no momento do diagnóstico da recidiva, não havia 

Performance Status para a cirurgia de resgate ou quimioterapia paliativa. 

Todos foram encaminhados para o HC IV. O tempo mediano de sobrevida 

foi de 24 meses, variando de sete a 92 meses, o intervalo livre de doença 

mediano foi de 20 meses e sobrevida mediana após o diagnóstico da 

recidiva de quatro meses. A Figura 30 apresenta a recidiva hematogênica 

conforme o número de casos e as associações com outras recidivas. A 

comparação com invasão do mesogástrio é apresentada na Tabela 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Apresentação dos casos com recidiva hematogênica. 
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4.2.1 Recidiva global nos tumores estagiados como pT38 com 
e sem invasão da gordura 

 
Tabela 43 – Distribuição da recidiva global nos 354 doentes com 

adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 com invasão da serosa 
ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 

Recidiva oncológica global n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Sim 150 42,4 25 28,1 125 47,2 
Não 204 57,6 64 71,9 140 52,8 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Teste Qui-Quadrado – corrigido (Yates) = 9,1668; p=0,002* 
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

  
4.2.2 Recidiva peritoneal nos tumores estagiados como pT38 

com e sem invasão da gordura 
 
Tabela 44 – Distribuição da recidiva do peritoneal nos 354 

doentes com adenocarcinomas gástricoss estagiados como pT38 com 
invasão da serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 

Recidiva peritoneal n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Sim 68 19,2 11 12,4 57 21,5 
Não 286 80,8 78 87,6 208 78,5 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA: Teste Qui-Quadrado – corrigido (Yates) = 3,5941; p=0,05* 
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

  

4.2.3 Recidiva local nos tumores estagiados como pT38 com e 
sem invasão da gordura 

 
Tabela 45 – Distribuição da recidiva local nos 354 doentes com 

adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 com invasão da serosa 
ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 

Recidiva local N1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Sim 27 7,6 2 2,2 25 9,4 
Não 327 92,4 87 97,8 240 90,6 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA : Teste exato de Fisher; p=0,01* 
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita a serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 
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4.2.4 Recidiva linfonodal nos tumores estagiados como pT38 
com e sem invasão da gordura 

 
Tabela 46 – Distribuição da recidiva linfonodal nos 354 doentes 

com adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 com invasão da 
serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 

Recidiva linfonodal n1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Sim 40 11,3 10 11,2 30 11,3 
Não 314 88,7 79 88,8 235 88,7 
Total 354 100 89 100 265 100 

NOTA : Teste Qui-Quadrado – corrigido (Yates) = 0,0295; p=0,86 (NS). 
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
 

4.2.5 Recidiva hematogênica nos tumores estagiados como 
pT38 com e sem invasão da gordura 

 
Tabela 47 – Distribuição da recidiva pela via hematogênica nos 

354 doentes com adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 com 
invasão da serosa ou invasão da serosa mais gordura adjacente 

 
Recidiva hematogênica N1 % Serosa2 % Gordura3 % 

Sim 39 11 6 6,7 33 12,5 
Não 315 89 83 89 232 87,5 

Total 354 100 89 100 265 100 
NOTA : Teste Qui-Quadrado – corrigido (Yates) = 1,5725; p=0,19 (NS). 
1 n = Número de casos. 
2 Serosa = Pacientes com invasão restrita à serosa. 
3 Gordura = Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente. 

 
 

4.3 Comparação da sobrevida em pacientes com 
adenocarcinomas gástricos avançados 

 

Foram comparadas as sobrevidas entre pacientes pT2a, pT2b, 

pT3a*, pT3b* e pT4, entre si. Demonstraram a influência da invasão da 

gordura nos doentes com adenocarcinomas gástricos avançados e a eficácia 

do sistema TNM8 na avaliação da sobrevida. 
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 Foi observado que a sobrevida naqueles com invasão do 

mesogástrio era sempre pior, quando comparado a daqueles sem invasão 

do mesogástrio, e semelhante àqueles com invasão de órgãos adjacentes. 

As Figuras e Tabelas abaixo apresentam estes resultados. 

 
4.3.1 pT2a8 Versus pT2b8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 31. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos comparando a 
sobrevida entre os pT2a8 versus pT2b8. Utiliza o método de Kaplan-Meier 
para estudar os 82 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT28.  
 

Tabela 48 – Análise da sobrevida dos doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT2a8 versus pT2b8  

 

NOTA: Teste de Log-Rank = 7,8; GL = 1; p=0,005* 

pT28 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pT2a 55 67 7 48 87,2 93,1 3,8 85 a 100 86% 
pT2b 27 33 9 18 66,6 75,0 9,8 55 a 94 54% 
Total 82 100 16 66 80,4 94,2 4,3 85 a 102 77% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos.
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4.3.2 pT2b8 Versus pT3a* 
 
 

Os casos com invasão da subserosa (pT2b8), apresentam 

estimativa de sobrevida semelhante daqueles com invasão da serosa sem 

invasão da gordura (pT3a). A Figura 32 e a Tabela 49 apresentam estes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos comparando a 
sobrevivência entre os pT2b8 versus pT3a*. Utiliza o método de Kaplan-
Meier nos 116 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados 
como pT2b8 e pT3a*.  
 

Tabela 49 – Análise da sobrevida dos doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT2b8 comparados aos pT3a*  

NOTA: Teste de Log-Rank = 0,58 ; GL = 1; p=0,44 (NS). 

pT2b8 / pT3a* n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pT2b 27 23 9 18 66,6 75,0 9,8 55 a 94 54% 
pT3a* 89 77 28 61 68,5 80,7 5 70 a 90 67% 
Total 116 100 37 79 68,1 79,7 4,4 70 a 88 64% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos.
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4.3.3 pT3a* Versus pT3b* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos comparando a 
estimativa de sobrevida entre os pT3a* versus os pT3b*. Utiliza o método de 
Kaplan-Meier nos 354 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT38. 
 

 

Tabela 50 – Análise da sobrevida dos doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT38 classificados como pT3a* 
e pT3b*. Dezesseis casos não foram censurados por serem óbitos não 
oncológicos 

NOTA: Teste de Log-Rank = 11,50; GL = 1; p=0,000* 
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos.

 

 

pT38 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pT3a* 85 25,1 24 61 71,7 83,7 5,0 73 a 93 70% 
pT3b* 253 74,9 119 134 52,9 64,1 3,2 57 a 70 48% 
Total 338 100 143 195 57,6 69,3 2,7 63 a 74 54% 
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4.3.4 pT2b8 Versus pT3b* 
 

 

Pacientes com invasão da subserosa do estômago apresentaram 

sobrevida semelhante aos com invasão da serosa e mesogástrio. A Figura 

34 e Tabela 51 apresentam estes resultados. 

 

Figura 34. Gráfico da curva de sobrevida em 5 anos comparando a 
estimativa de sobrevida entre os pT2b8 versus pT3b*. Utiliza o método de 
Kaplan-Meier nos 280 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos 
estagiados como pT2b8 e pT3b*. 

 

Tabela 51 – Análise da sobrevida entre doentes portadores de 
adenocarcinomas gástricos estagiados como pT2b8 versus pT3b* 

NOTA: Teste de Log-Rank = 0,92; GL = 1 p=0,33, NS
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos.

 

 

 

 

pT2b8 / pT3b* n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pT2b 27 9,6 9 18 66,6 75 9,8 55 a 94 54% 
pT3b* 253 90,4 119 134 52,9 64,1 3,2 57 a 70 48% 
Total 280 100 128 152 54,2 65 3 59 a 71 48% 
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4.3.5 pT2b8 Versus pT48 
 
 
Não se observou diferença significativa na sobrevida em 5 anos 

entre os doentes com adenocarcinomas gástricos com invasão da subserosa 

(pT2b8) e aqueles com invasão de órgãos adjacentes (pT48). A Figura 35 e 

Tabela 52 apresentam este resultado. 

 

Figura 35. Gráfico da curva de sobrevida comparando a estimativa de 
sobrevida entre pT2b8 versus pT48, utilizando o método de Kaplan-Meier, 
nos 43 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como 
pT2b8 e pT48. 

 

Tabela 52 – Análise da sobrevida em 5 anos de doentes 
portadores de adenocarcinoma gástrico estagiados como pT2b8 versus pT48  

NOTA: Teste de Log-Rank = 1,57, Glib = 1, p=0,20, NS
1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 

4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos.

 

 

pT2b8 / pT48 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pT2b 27 62,7 9 18 66,6 75,0 9,8 55 a 94 54% 
pT4 16 37,3 8 8 50 54,1 11,7 31 a 77 40% 

Total 43 100 17 26 60,4 68,5 8 52 a 84 48% 
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4.3.6 pT3b* Versus pT48 
 
 
Pacientes com invasão da serosa e gordura adjacente (pT3b*) 

apresentaram sobrevida semelhante aos doentes estagiados como pT48. A 

Figura 36 e Tabela 53 apresentam estes resultados. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Gráfico da curva de sobrevida comparando a estimativa de 
sobrevida entre pT3b* versus pT48. Utiliza o método de Kaplan-Meier nos 
269 doentes portadores de adenocarcinomas gástricos estagiados como 
pT3b* e pT48.  

 
Tabela 53 – Análise da sobrevida em 5 anos de doentes 

portadores de adenocarcinoma gástrico estagiados como pT3b* versus pT48  

NOTA: Teste de Log-Rank = 0,70, Glib = 1, p=0,40, NS 

pT3b* / pT48 n1 % Óbitos Vivos % Média2 DP3 95% IC4 5 anos5 

pT3b* 253 94% 119 134 52,9 64,1 3,2 57 a 70 48% 
pT4 16 6% 8 8 50 54,1 11,7 31 a 77 40% 
Total 269 100 127 142 52,7 63,8 3,1 57 a 69 47% 

1 n = Número de casos. 
2 Média de sobrevida em meses. 
3 DP = Desvio Padrão. 
4 IC = Intervalo de Confiança.  
5  Estimativa de sobrevida em 5 anos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O AG é o quarto tumor em incidência no mundo1 e o quinto em 

incidência no Brasil2. Em nosso país, o ano de 2005 foi considerado um 

marco socioeconômico relacionado à área de saúde, pois, pela primeira vez 

na história, o câncer colorretal ultrapassou o câncer gástrico2, fato só 

encontrado em países desenvolvidos, excetuando o Japão311. 

 

Estima-se um declínio progressivo nas incidências do câncer 

gástrico no mundo e no Brasil2,59,60. Apesar da diminuição gradativa na 

incidência, as taxas brutas do AG continuam a subir e mais de 1.100.000 

novos casos da doença ocorrerão em 2010, porque em regiões de alta 

incidência da doença, como China, Índia e América do Sul a população 

continua crescendo e envelhecendo1. Além disso, o câncer da cárdia312,313 e 

o linfoma gástrico314,315 apresentam aumento progressivo de incidência nos 

últimos anos, apesar de não serem os mais frequentes.  

 

Independente da condição social e econômica de um país ou 

povo, a doença apresenta-se na maioria das vezes na forma 

avançada1,70,71,72,81,82. Nos casos avançados, a cirurgia não possui o mesmo 

benefício terapêutico quando comparada ao câncer precoce, mesmo sendo 

o tratamento de escolha e a única capaz de propiciar cura6,7, 8,14,15,17.  
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No período do estudo, entre janeiro de 1997 e dezembro de 2005, 

1.345 casos de cânceres gástricos foram submetidos à cirurgia no INCA. O 

adenocarcinoma foi predominante e ocorreu em 96% dos casos operados. 

Foram considerados sem benefício de ressecção ou irressecáveis 455 

(33,8%) casos e 890 (66,2%) casos foram submetidos a extirpação tumoral. 

A cirurgia com intenção curativa foi realizada em 695 (51,6%) casos, desses, 

174 (25%, ou seja, 174/695) eram tumores precoces, pT1. Os demais, 521 

(75%%, ou seja, 521/695) casos foram considerados cânceres avançados 

(pT2, pT3 ou pT4). A mortalidade operatória global foi de 63 (4,6%, ou seja, 

63/1.345) casos, de 12 (2,6%, ou seja, 12/455) casos nos não ressecados e 

de 51 (5,7%, ou seja, 51/890) casos nos ressecados. Observamos que a 

mortalidade foi maior no grupo de doentes ressecados submetidos a 

cirurgias paliativas.  

 

No presente estudo, quando relacionado aos 695 doentes 

submetidos a cirurgias com intenção curativa, a taxa de casos estagiados 

como pT3 foi de 50,9%, pT4 de 2,3% e pT2 de 11,7%. Esses dados revelam 

que a maioria dos doentes operados com intenção curativa em nosso meio 

apresenta comprometimento da serosa. Excetuando-se alguns estudos 

alemães53,71,72, no Ocidente há nítido predomínio de cirurgias curativas em 

doentes que comprometem a serosa75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88.  

 

O racional para tal fenômeno é que doentes com tumores 

precoces (pT1)12,46,53,62,63,64,76 ou intermediários (pT2)199,201,204,203,207,208,210,213 
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são incomuns no Ocidente e aqueles com comprometimento de órgãos 

adjacentes (pT4)18,21,245,246,253,254,255 apresentam doença à distância ou alta 

morbidade e mortalidade operatória, sendo então pouco submetidos a 

cirurgias com intenção curativa. 

 

A alta taxa de doentes sem benefício de ressecção ou 

irressecáveis, 33,8%, em nossa casuística é decorrente de diversos fatores 

e concorre com a literatura médica, que varia de 10% a 

50%4,12,53,62,63,64,81,85,86,87,88,97. O fator mais importante é o estágio avançado 

da doença no momento do diagnóstico, fato também encontrado por outros 

autores12,46,53,62,63,64,81,88. A presença de carcinomatose peritoneal sem sinais 

de obstrução tumoral ou sangramento está relacionada à alta morbidade e 

mortalidade pós-operatória, com sobrevida inferior a seis meses8,15,51,157.  

 

Corrobora para o mau prognóstico o fato de exames pré-

operatórios para estagiamento do câncer gástrico não conseguirem 

identificar doença miliar, quer seja peritoneal, hepática ou linfonodal, 

situação frequente em doentes com adenocarcinomas localmente 

avançados. A acurácia da ultrassonografia varia de 55,6% a 87%, tornando-

se progressivamente maior na detecção de metástases peritoneais, 

linfonodais na artéria celíaca e região para aórtica, invasão do tumor na 

parede gástrica e ressecabilidade316,317,318,319. A acurácia da tomografia 

computadorizada varia de 29% a 90%320,321,322,323,324,325,326, tornando-se 
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progressivamente menor para metástases hepáticas, ressecabilidade, 

doença linfonodal, invasão da parede gástrica e metástases peritoneais.  

 

Por essas razões, na ausência de contraindicações clínicas como 

ascite ou critérios de irressecabilidade, os doentes devem ser encaminhados 

para estagiamento intraoperatório, seguindo as regras da JGCA16 Essas 

condições tornam o cirurgião o principal responsável pela indicação do 

tratamento oncológico no adenocarcinoma do estômago327. 

 

O predomínio do sexo masculino na nossa casuística, é evidente 

entre a quinta e sétima décadas de vida, assim como 75% dos doentes 

apresentaram mais de 50 anos, e 50% deles com mais de 62 anos. 

Demonstrando que essa doença acomete uma fase produtiva da vida, onde 

50% dos doentes são homens e estão entre 50 e 70 anos de vida.  

  

Em sua maioria, doentes com cânceres avançados, quando 

submetidos a cirurgias com intenção curativa, falecem por recidiva da 

doença257,258,259,260,262,263,271,272,280,281,288. Esse fato é corroborado com os 

resultados apresentados, em que apenas 4,5% dos doentes evoluíram para 

óbito por causas não oncológicas. 
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5.1 Fatores Prognósticos 

 

Quanto maior a invasão do tumor na parede gástrica e tecidos 

perigástricos, pior o prognóstico do doente.51,52,53,54 O rompimento da 

barreira serosa pelo tumor é considerado importante fator prognóstico 

independente157,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178, 

179,180,181,184,185,187,188. O peritônio que reveste o estômago é composto por 

uma camada de tecido semelhante ao endotélio de vasos linfáticos ou ao 

epitélio pavimentoso simples, com poros permissíveis para moléculas. 

Forma um obstáculo liso, que permite o deslizar constante das vísceras 

abdominais, graças a uma camada fina de líquido e a presença de 

microvilos, ricos em ácido hialurônico, que funcionam como lubrificantes 

136,137,138,139,140,141,142,152. É tido como último empecilho a ser vencido pelo 

tumor antes de atingir a cavidade peritoneal33,328.  

 

O diagnóstico clínico e histopatológico de invasão da serosa é 

fácil de ser realizado33, mas em um percentual pequeno de doentes pode ser 

difícil218,219,220. Segundo Ichiyoshi et al.218, 9,7% dos doentes S0 ou S1 

apresentam expressão serosa, e por isso deve-se realizar inspeção 

cuidadosa da serosa. Segundo Matsusaska et al.219, quando há expressão 

serosa microscópica, não diagnosticada clinicamente, os doentes 

apresentam sobrevida diferente daqueles que são histologicamente 

negativos. Nos casos duvidosos, pode ser utilizado anticorpo 
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anticitoqueratina para dirimir as dúvidas220. No presente estudo, o 

diagnóstico de todos os casos foi realizado com o método clássico de HE.  

 

Nos doentes estagiados como pT3, não observamos valor 

prognóstico nos fatores demográficos. Vários autores consideram que a 

idade é fator prognóstico54,85,88,329,330,331,332, alguns como variável 

independente de sobrevida75,80,174,333. Outros que não apresenta valor 

prognóstico57,78,226,334,335,336,337,338. Apesar da maior incidência em 

homens1,2,3,5,6,12, estudos colocam o gênero como fator 

prognóstico81,88,208,275,333,339, alguns como variável independente75,340 e outros 

sem valor prognóstico54,57,71,78,80,85,174,226,334,335,336,337,338. Para Wu et l.277 e 

D’Angélica et al.292, o sexo feminino prediz, de forma independente, a 

recidiva peritoneal e o masculino a recidiva locorregional. 

 

A cirurgia realizada não impactou no prognóstico dos doentes pT3 

(p=0,31). A realização de gastrectomia total ou parcial é dependente da 

localização do tumor e essas variáveis geralmente encontram-se 

entrelaçadas3,4,5,6,7,15,17. Apesar de tumores proximais serem considerados 

de mau prognóstico e devem ser tratados com gastrectomia total ou 

esofagectomia proximal e gastrectomia total3,5,6,7,55,308,341,342, dois estudos 

colocam a cirurgia como fator prognóstico54,88, dois como variável 

independente75,343 e dois sem valor prognóstico208,338. A localização do tumor 

no estômago pode determinar a ressecabilidade da doença18,255. As 

gastrectomias parciais são realizadas pela escola japonesa9,10,15,16,17 e 
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indicadas de rotina no Ocidente3,4,5,7,12,14,46,53. Estudos prospectivos da 

escola italiana não mostraram benefícios da gastrectomia total sobre a 

gastrectomia subtotal quanto à morbidade e sobrevida dos 

doentes343,344,345,346.  

 

A linfadenectomia D1 não determinou pior prognóstico (p=0,15). A 

mediana de linfonodos na peça foi de 30, sendo 22 na D1 e 35 na D2 

(p<0,000). Os linfonodos da artéria celíaca, hepática e esplênica eram 

frequentemente removidos na linfadenectomia D1, que pode ser 

caracterizada como D1 plus. Na casuística de doentes pT3, 7,1% 

apresentavam menos que 15 linfonodos na peça e foram subestagiados. A 

linfadenectomia é considerada fator prognóstico54,85,278 independente de 

sobrevida208,225. A recaída precoce do câncer está associada à 

linfadenectomia inadequada274,276 e quando incompleta, é preditiva de 

recidiva locorregional290,294,279,306.  

 

Estudos japoneses9,10,11,376 apresentaram sobrevida semelhante 

aos encontrados nesse trabalho e nos levaram a considerar que a 

linfadenectomia foi adequada. O valor da linfadenectomia é inquestionável, 

com forte corroboração da literatura3,4,5,6,7,14,15,16,17,51,53,54,181,225,239,240, apesar 

de alguns autores negarem seu valor46,97.  

 

Em nosso estudo, os doentes cujos tumores comprometiam o 

terço médio apresentavam melhores prognósticos, com 63% de sobrevida 
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em 5 anos. Naqueles com tumores do terço distal ou proximal apresentaram 

sobrevidas semelhantes, 48% e 50%, respectivamente. Diversos autores 

consideram que a localização do tumor apresenta valor 

prognóstico27,54,75,78,88,207,208,225,290,333,337, incluindo o próprio sistema TNM8. 

Outros estudos consideram variável prognóstica independente51,57,81,207,343, e 

alguns trabalhos como sem valor prognóstico85,174,334,335,336,338. Para Otsujii et 

al.278 e Takeuchi et al. 285, a localização do tumor é um fator preditivo de 

recidiva sendo os tumores proximais pela via hematogênica e os distais na 

forma locorregional.  

 

A classificação de Borrmann200 e a área tumoral não foram 

significativas para predizerem o prognóstico dos doentes. Apesar de 

controversa, autores propõem que a classificação de Borrmann200 seja 

considerada fator prognóstico71,75,174,208,217,333,334,337 de maneira 

independente51,57 Para Kim et al., a classificação de Borrmann200 não 

apresenta valor prognóstico338. Outros autores associam a classificação de 

Borrmann200 a aumento da recidiva global280,281.  

 

Diversos estudos correlacionam o prognóstico dos doentes com o 

tamanho do tumor, usando metodologias e cortes variados. Alguns 

consideram que o tamanho do tumor é uma variável 

prognóstica54,71,80,88,208,217,334,335, outros como variável independente de 

sobrevida53,78,299 e há ainda aqueles que acham não ter valor 

prognóstico174,226,337.  
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O tamanho do tumor, medido pela multiplicação dos dois maiores 

diâmetros tumorais, em nosso estudo representado pela área tumoral, não 

determinou modificação do prognóstico (p=0,55). A maioria dos estudos 

utilizam como referência apenas o maior diâmetro tumoral, porém optamos 

por utilizar a área por ser mais representativa do tamanho tumoral. Por meio 

de análise univariada, vários autores consideram o tamanho do tumor como 

fator prognóstico54,71,80,88,208,217,334,335. Por meio de análise multivariada, 

outros autores acreditam ser variável independente53,78,299. Não foi 

encontrado valor prognóstico no tamanho do AG por alguns autores174,226,337.  

 

Outro tema controverso é o grau de diferenciação celular. Em 

nosso estudo, ele demonstrou não ter valor prognóstico. Porém, diversos 

autores consideram que o grau de diferenciação interfere no 

prognóstico29,35,54,75,88,174,206,217,218,278,280,234, alguns consideram que 

apresenta valor prognóstico independente51,57,239,333. Outros autores não 

encontraram valor prognóstico no grau de diferenciação celular71,208,334. 

Porém, parece claro que o grau de diferenciação celular é uma variável 

preditora de recidiva peritoneal e hematogênica da doença270,271,283,287,291.  

 

A invasão angiolinfática foi prognosticadora de sobrevida 

(p=0,002). A invasão venosa é difícil de ser diagnosticada pelo método HE e 

necessita de colorações especiais para fibras elásticas. Por essa razão a 

invasão venosa foi considerada como invasão angiolinfática5. Porém a 

literatura médica a apresenta como invasão vascular ou angiolinfática, 
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linfática e venosa. A invasão vascular é considerada variável prognóstica de 

sobrevida em análise univariada199,214,249 e preditora de recidiva 

hematogênica275,282. A invasão venosa é considerada fator prognóstico de 

sobrevida em análise univariada213,238,278 e multivariada28,208. A invasão 

linfática é considerada fator prognóstico em análise univariada44,75,198,213,214, 

217,218,242,278,333, multivariada235,226,299 e preditora de recidiva à distância274.  

 

A invasão neural foi significativa para o prognóstico em nosso 

estudo (p<0,000). Para Thinhang et al.347 a invasão neural ocorreu em 31% 

dos casos e é um fator prognóstico independente. Para Duraker et al.348 e 

Mori et al.349, a invasão neural apresenta valor prognóstico relacionado a 

sobrevida em análise univariada, porém depende do nível de infiltração do 

tumor e metástases linfonodais. Para Tanaka et al.350, a invasão neural se 

relaciona de maneira significativa com a metástase peritoneal. Para Takeno 

et al.336, a invasão neural não influi no prognóstico dos pacientes portadores 

de adenocarcinomas gástricos. 

 

Previamente publicamos a importância que o número total de 

linfonodos no espécime cirúrgico exerce no AG. Observamos que nos 

doentes pT3, menos de 30 linfonodos se correlacionam com 

subestagiamento dos linfonodos metastáticos, porém sem impacto no 

prognóstico do doente327. No presente estudo, o número total de linfonodos 

não afetou o prognóstico dos doentes com adenocarcinomas gástricos que 

comprometeram a serosa (p=0,33). O número de linfonodos na peça pode 
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ser afetado pela extensão da linfandenectomia realizada6,11,12,53,85,88,92,351 e 

forma de contagem dos linfonodos352,353, porém, apenas para Lee et al.77 foi 

significativo para sobrevida, em análise univariada. 

 

5.2 Fatores Prognósticos Independentes 

 

Diversos fatores estão associados ao prognóstico dos doentes 

pT3, como: a exposição microscópica218,219,220, mínima (S1) ou grosseira 

(S2) do tumor na serosa15,37,217; a forma volumétrica do tumor42,43,227; a área 

de comprometimento tumoral na subserosa36,239 ou serosa34,220; a área de 

comprometimento tumoral na serosa associada à citologia 

positiva35,38,39,229,230,231; os fatores cirúrgicos como linfadenectomia 

D216,17,180,181,240,241, bursectomia40, preservação esplênica159,174, biópsias de 

metástases163,166 para-aórticas, e hipertermoquimioterapia231,243; os fatores 

anatomopatológicos162,164,167,169,170,171,172,176,177,179,183,185,186, microscópicos 

nucleares44,188; os fatores genéticos161,175,187; e os fatores 

angiogênicos160,165,168. Nesses estudos, todos esses fatores foram 

considerados prognósticos e o comprometimento seroso foi independente. 

 

A escola japonesa foi a primeira a descrever de forma 

padronizada que o comprometimento extenso da serosa determina mau 

prognóstico15. Essa avaliação deveria ser realizada durante a cirurgia, e faria 

parte do estagiamento intraoperatório. Pacientes estagiados clinicamente 

com invasão de órgãos adjacentes não eram candidatos à cirurgia D2.15 
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Esses estudos foram confirmados por outros autores37,217. O novo 

estagiamento, que vigora até os dias atuais, aboliu esse método e passou a 

determinar que a citologia peritoneal deveria ser o fator prognóstico a ser 

estudado16. Apesar disso, diversos autores confirmam que o fator mais 

importante para a positividade da citologia é a presença de 

comprometimento seroso35,38,39,229,230,231.  

 

A influência que o comprometimento da serosa (pT3) exerce 

sobre o prognóstico do doente se deve primordialmente ao risco aumentado 

de células tumorais livres caírem no peritônio, se implantarem e darem 

origem a colônias metastáticas, fenômeno denominado carcinomatose 

peritoneal, que é estagiado como metástases à distância, ou seja, 

pEIV8,35,37,38,39,229,230,231,354,355,356,357,358,359. A cavidade peritoneal apresenta 

uma área corpórea semelhante à pele118, banhada pelo líquido peritoneal140, 

carreador das células tumorais que por fenômeno de esfoliação 

desprendem-se e dissipam-se para sítios abdominais distantes como 

epíplon, alças, mesentério, pelve, fundo de saco, ovários e outros órgãos 

revestidos pelo peritônio. 

 

A extensão do comprometimento da serosa apresentou pontos de 

cortes variados e formas variadas de estudo, ora unidimensional, ora 

bidimensional. Conforme Haraguchi et al.34, se exposição serosa foi maior 

que 6cm, a sobrevida em 5 anos foi menor que 13% e o risco foi maior de 

invasão de órgãos adjacentes. Segundo Habu et al.36, nos tumores maiores 
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que 5cm, a sobrevida em 5 anos foi de 14%, decorrente da alta taxa de 

recidiva peritoneal. Para Baba et al.233, se a exposição serosa foi maior que 

2cm, a sobrevida em 5 anos foi de 25,8%, sendo pior nos doentes com 

tumores infiltrativos. Conforme Abe et al.229, a sobrevida em 5 anos foi de 

11,5% se invasão do tumor foi maior que 3cm e a quimioterapia adjuvante 

não afetou o prognóstico.  

 

Conforme Kaibara et al.39, se a área de invasão foi maior que 

20cm2 a sobrevida em 5 anos foi de 5%, se a citologia for positiva. Para 

Iitsuka et al.230, se a área de comprometimento da serosa foi maior que 

30cm2, 76% dos casos apresentaram citologia positiva. Segundo Liu35, se a 

área de exposição da serosa foi maior que 20cm2, a positividade da citologia 

foi de 56%. Para Ikeguchi et al.38, se a área de exposição da serosa foi 

maior que 20cm2, a positividade da citologia foi de 68%, porém a taxa de 

sobrevida em 5 anos destes doentes foi de 15,4%. Koga et al.231 observaram 

que quando a exposição da serosa varia de 15cm2 a 20cm2, quase todos os 

doentes apresentavam citologia positiva e taxa de sobrevida em 5 anos de 

13%. 

 

Quando a citologia é positiva para células neoplásicas livres no 

peritônio, se estima péssimo prognóstico, na maioria das 

vezes354,355,356,357,358,359,360. Esses dados confirmam o valor da exposição 

serosa como preditiva de citologia positiva e expõem que nem todos os 

doentes com citologia positiva irão evoluir com progressão de doença38,231.  
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Realizamos estudo citológico em apenas 78 (21,7%, ou seja, 

78/354) casos com comprometimento seroso (pT3). Encontramos 

positividade em dois (2,5%) casos. Durante o período do estudo 

modificamos a metodologia da pesquisa de células neoplásicas, com o 

objetivo de encontrar aquelas implantadas no peritônio. Tentamos identificar 

o implante microscópico através do estudo da bursa, como descrita por 

Maruyama et al.310, que foi enviada separadamente para análise 

histopatológica. Foram estudadas 17 bursas e em nenhum caso foi 

identificado implante metastático.  

 

Nossos resultados confirmam a baixa positividade da pesquisa de 

células neoplásicas através do estudo citológico do lavado peritoneal e 

exame microscópico da bursa41. Isso pode ocorrer pela incapacidade do 

exame citológico detectar mínima quantidade de células livres no 

peritônio361,362. Para Bando et al.363, aproximadamente 50% dos doentes 

com doença peritoneal macroscópica e 5% daqueles sem doença peritoneal 

visível apresentaram citologia positiva. Esses fatos tornaram a citologia 

questionável quanto ao seu uso rotineiro364, apesar dos avanços nos últimos 

anos365,366,367. 

 

No presente estudo, a linfadenectomia não influenciou no 

prognóstico dos doentes. Porém, tumores que se expõem na serosa 

apresentam incidência maior de linfonodos metastáticos.368 Por essa razão a 

cirurgia pode influenciar no prognóstico desses doentes51,52,53,54,310,81. 
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Segundo Isozaki et al.240, a linfadenectomia é mais efetiva nos doentes com 

tumores restritos à parede gástrica, mas não significando que a 

linfadenectomia é ineficaz nos doentes pT3. Nos casos em que foram 

realizadas à linfadenectomia D1, o prognóstico do doente foi pior quando 

comparado aos submetidos à linfadenectomia D286,88,158,174. Segundo Wu et 

al.241, a cirurgia radical não apresenta morbidade e mortalidade maior nos 

doentes pT3 e deve ser realizada de rotina. Segundo Kaibara et al.243, os 

doentes com exposição da serosa devem ser submetidos à linfadenectomia 

estendida e hipertermoquimioterapia. A JGCA16 e outros autores17,180,181 

propõem linfadenectomia D2 nos doentes com exposição da serosa. Como 

os estudos não foram controlados, se pode questionar viés de seleção e 

fenômeno de migração de estágio12,369,370.  

 

Nos doentes pT3, a influência que outros fatores cirúrgicos e 

anatomopatológicos exercem sobre o prognóstico é questionável como 

bursectomia,41 hepatectomia371 e esplenectomia24 porque nesses estudos os 

doentes apresentavam fatores de pior prognóstico, como disseminação 

peritoneal (pM1) e invasão de órgãos adjacentes (pT4), que são 

independentes para a evolução da doença.8 
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5.2.1 Invasão do tecido mesogástrico 

 

A penetração do adenocarcinoma nos tecidos perigástricos foi 

pouco avaliada na literatura médica contemporânea por meio de exames de 

imagem189,190,191 ou cirúrgicos27,29,55,196,198,205,208,212,213,214,235. Por isso, 

somente há definição do seu papel no prognóstico dos doentes nos casos de 

comprometimento da subserosa8,27,29,196,198,205,208,212,213,214,235. Esse fato é 

corroborado por avaliações insatisfatórias do valor prognóstico do 

comprometimento do AG sobre a serosa e tecido mesogástrico nos 

trabalhos publicados até os dias atuais.  

 

Para Kim et al.57, os tumores que comprometem o tecido 

gorduroso perigástrico apresentam sobrevida menor que aqueles com 

comprometimento da serosa. Para Boku et al.37, a invasão da gordura 

perilinfonodal determinou pior prognóstico, e foi mais frequente à medida 

que aumentava a invasão do tumor na parede gástrica. A invasão 

concomitante entre os tecidos perigástricos e a serosa foi descrita por 

Okajima et al.56, Baba et al.233, Maehara et al.234 e Okusa et al.372 porém, 

não estudaram o valor prognóstico. Okajima et al.56 propõem que os AG que 

invadem a região peripancreática devem ser estagiados como pT4-1.  

 

A importância dos tecidos perigástricos está relacionada ao 

conhecimento embriológico do estômago. Diferente do intestino delgado e 

cólon, que apresenta um único mesentério, o estômago apresenta dois 
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mesogástrios que se formam durante o período embrionário, oriundos do 

tecido mesodérmico. O mesogástrio ventral formará os tecidos perigástricos 

da pequena curvatura e o mesogástrio dorsal, os tecidos perigástricos da 

grande curvatura. Na região da cárdia e posterior ao estômago há também 

tecido mesogástrico diretamente ligado à parede. O mesogástrio contém os 

vasos mais calibrosos, nervos derivados do vago, linfonodos, grande 

quantidade de tecido adiposo e apresenta a mesma origem embrionária do 

mesotélio65,66,67,68,69,98,99,100.  

 

A esfoliação de células neoplásicas livres na cavidade peritoneal 

fornece o resíduo microscópico oncológico para o tumor disseminar-se à 

distância. Quando o tumor invadiu o mesogástrio e a serosa, 

aproximadamente 50% deles apresentaram metástases ocultas, 

fundamentalmente peritoneais e locais, demonstrando in vivo sua habilidade 

de crescer em outros tecidos. É a capacidade das células cancerosas de 

invadirem tecidos extragástricos que determinará a doença 

metastática373,374,375. 

 

5.2.2 Metástases linfonodais 

 

O número de linfonodos metastáticos presentes no espécime 

cirúrgico é a variável de maior impacto no prognóstico para os doentes com 

adenocarcinomas gástricos. O valor prognóstico das metástases linfonodais 

(p<0,000) foi 5,8 vezes maior que todas as outras variáveis testadas (razão 
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de Z = 5,83). A escola japonesa considera que a localização do linfonodo 

metastático ao redor do estômago é o fator mais importante15,16,17. Porém, o 

valor prognóstico da presença de metástases linfonodais no AG é 

inquestionável na literatura médica contemporânea3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15, 

16,17,18,19,21,24,25,27,29,35,37,42,44,46,47,51,52,53,54,5556,57,308,310,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,

86,87,88,91,95,96,97,157,158,164,167,173,174,176,181,182187,197,203,202,205,207,208,213,217,224,225,226,2

32,241,245,253. 

 

5.3 Invasão do tecido mesogástrico versus metástases 

linfonodais 

 

A classificação TNM8, é reportada como o método de escolha 

para definição do prognóstico, inclusive pela escola Oriental. 9,10,11,376 A 

sobrevida nos doentes pT3, em período de seguimento longo, maior que 5 

anos, como descrita na casuística, apresentou sobrevida de 

aproximadamente 50%, ou seja, quase metade dos doentes apresentaram 

recidiva da doença. Nesses doentes, diversos autores relatam variação 

ampla na expectativa de sobrevida em 5 anos53,71,76,77,78,79,81,88. Conforme o 

AJCC8, tamanha variação nesse grupo é determinada exclusivamente pelo 

número de linfonodos metastáticos.  

 

Os doentes estagiados como pT3 são classificados como pEII 

quando não apresentam linfonodos metastáticos (pN0) no espécime 

cirúrgico; pEIIIA, quando apresentam de um a seis linfonodos metastáticos 

 166



(pN1); pEIIIB, quando de sete a 14 linfonodos metastáticos; e pEIV quando 

15 ou mais linfonodos metastáticos. Conforme essa metodologia de 

classificação, o número de linfonodos metastáticos determina a classificação 

final (pE) dos doentes com adenocarcinomas gástricos, tornando o pE 

dependente exclusivamente do pN e fazendo o com que haja variação tão 

ampla no prognóstico dos tumores pT38.  

 

Quando comparamos as sobrevidas em 5 anos entre as duas 

variáveis, em uma análise bivariada, observamos que no pN0 a sobrevida foi 

de 78%, variando de 83% (pT3a, ou seja, +5%) e 73% (pT3b, ou seja, -5%), 

estando eqüidistante entre as variáveis pT3. No pN1 a sobrevida foi de 57%, 

variando de 70% (pT3a, ou seja, +13%) e 54% (pT3b, ou seja, -3%). No pN2 

a sobrevida foi de 40%, variando de 56% (pT3a, ou seja, +16%) e 36% 

(pT3b, ou seja, -4%). No pN3, apenas 3 doentes compunham o grupo pT3a, 

dificultando a análise. Porém, observamos nítida significância estatística na 

análise bivariada (p=0,01). 

 

Esses dados ajudam entender porque a razão de Z é negativa (-

2,18) nos doentes com infiltração exclusiva da serosa (pT3a) e promovem o 

significado estatístico, na análise multivariada, dos grupos pT3a/pT3b. 

Quando comparado aos doentes com linfonodos comprometidos, os 

pacientes com invasão exclusiva da serosa apresentam melhor prognóstico 

em relação aos respectivos pN, ou seja, no pN1 de +13% e no pN2 de 
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+16%. Todavia, esse efeito não foi percebido nos doentes sem linfonodos 

metastáticos ou com mais de 15 metástases. 

 

5.4 Fatores que influenciam para invasão dos tecidos 

perigástricos 

 

Os fatores que corroboraram para a invasão dos tecidos 

mesogástricos foram a área tumoral (p=0,002), o número de linfonodos 

metastáticos (p<0,000) e a invasão neural (p=0,003). O racional para tal 

achado é que tumores maiores, ao comprometerem os tecidos 

mesogástricos, apresentam maior probabilidade de invadir nervos que são 

abundantes nessa região. Provavelmente, tumores pT3b apresentam maior 

tendência para caracteres genéticos responsáveis pela aderência à matriz 

extracelular374,375.  

 

5.5 Recidiva nos doentes pT3 

 

Nos doentes estagiados como pT3, a taxa de recidiva global foi de 

42,3%. Dos 150 casos de recidiva, 125 ocorreram em doentes com invasão 

da serosa associada ao tecido mesogástrico, portanto, 83,3% das recidivas 

ocorreram em doentes pT3b. Nos doentes pT3a ocorreram 25 casos de 

recidiva, ou seja, 26,7% das recidivas ocorreram em pT3a. Em valores 

absolutos, a taxa de recidiva foi 5 vezes maior em doentes com invasão dos 
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tecidos mesogástricos. Quando analisamos proporcionalmente, o grupo 

pT3b apresentou 47,2% de recidiva e o pT3a de 28,1% (p=0,002). 

 

A taxa de recidiva nos trabalhos consultados variou de 22% a 

71%93,271,272,277,279,280,282,283,285,287,288,289,290,293,294,306,307, com média de 42,8%, 

semelhante a encontrada em nosso estudo. Os modelos de estudo para a 

recidiva pressupõem que há persistência de células oncológicas residuais 

não detectadas no organismo após o tratamento com intenção curativa268. 

Para D’Angelica et al.292, a recidiva após cirurgia curativa ocorre em menos 

de 2 anos e é rapidamente fatal. De acordo com de Manzoni et al.288, as 

curvas de sobrevida e recidiva se sobrepõem inversamente, demonstrando 

que a principal causa de óbito em portadores de adenocarcinomas gástricos 

é a recidiva. Segundo Shiraishi et al.274, a morte por recidiva ocorreu mais 

frequentemente no primeiro ano da doença e 75% dos óbitos ocorreram nos 

dois primeiros anos após a cirurgia radical.  

 

Portanto, o tempo e os padrões de recidiva promovem uma 

importante base biológica277. Para Patel et al.291, doentes com metástases 

sincrônicas ou metacrônicas apresentam sobrevidas medianas semelhantes. 

Conforme Otsuji et al.278, a maioria das mortes em pacientes estagiados 

como pT3 ocorre em menos de dois anos. Para Iriyama et al.93, 82% das 

mortes em pT3 ocorreram por recidiva peritoneal em menos de três anos.  
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Avaliamos apenas os tumores pT3, diferentemente dos trabalhos 

consultados, que incluíam lesões com diferentes níveis de infiltração. Para 

Guglielmi et al.279, a falha foi maior quanto maior o nível de infiltração do 

tumor na parede gástrica: T1 de 3,3%, T2 de 20,6%, T3 de 61,5% e T4 de 

70%. Para Otsuji et al.278, a sobrevida cai a proporção que aumenta a 

penetração tumoral na parede gástrica e quanto maior o pT menor as taxas 

de recidiva hematogênica e maior as taxas de recidiva locorregional e 

peritoneal. Em estudo prospectivo, Buzzoni et al.305 encontraram que o nível 

de infiltração do tumor na parede gástrica correlaciona-se com a recidiva 

locorregional e os linfonodos metastáticos com a recidiva à distância.  

 

São descritas muitas variáveis associadas à recidiva, como: 

sexo275,277; idade290; recidiva sintomática272; persistência de doença residual 

microscópica268,287; local do tumor278,285,287,288,290,293; grau de diferenciação 

celular270,271,278,283,287,291; linfadenectomia274,276,278,279,290; comprometimento 

da serosa182,275,277,282,293,306; metástases linfonodais182,274,275,276,278, 

279,280,284,285,287,288,290,293; múltiplos sítios de metástases270,271,273; tempo da 

recidiva, se precoce274,275,276 ou sincrônico291; tamanho do tumor274,275,276,278; 

invasão vascular274,275; nível de penetração do tumor na parede 

gástrica278,279,280,281,287,290; classificação de Borrmann200,277,281,282; e a 

intensidade da fibrose289.  

 

A variedade de fatores associados à recidiva influencia para que 

haja padrões diferentes de reapresentações da doença. Segundo Muratore 
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et al.294, durante o seguimento oncológico de 60 casos, foram encontrados 

76 sítios de recidiva. Além disso, a nomenclatura desses padrões se alterna, 

como por exemplo, a doença que recorre próxima ou localizada no 

estômago pode ser chamada de local258,261,270,278,282,283,285,286,287,289,299,304 ou 

locorregional260,290, 292,293,294,305,306,307. A doença que ocorre em outras 

vísceras pode ser chamada de recidiva à distância257,260,270,289,292,294,299,305,307, 

ou hematogênica278,282,283,285, 286,290,306 ou sistêmica279. Adotamos no 

presente trabalho os termos recidiva peritoneal, local, linfonodal e 

hematogênica257,270,278,292 porque representam melhor a via pela qual a 

doença chegou ao sítio de recaída.  

 

Não há relatos da influência que a invasão direta do tumor no 

tecido mesogástrico exerce sobre a recidiva do câncer gástrico. Porém, as 

estruturas ao redor do estômago são sítios frequentes de recaídas dos 

tumores gástricos. Para D’Angelica et al.292, a recidiva locorregional ocorreu 

em 199 (54%) casos. As séries de necropsia demonstraram que a falha, em 

um significativo percentual, estava confinada aos órgãos e estruturas 

perigástricas260,261,262,263. Segundo Gunderson257, a invasão direta, está 

associada às recidivas laterais, ou seja, pequeno omento, cólon transverso, 

mesocólon e grande omento. Conforme Stout262, as principais vias diretas 

foram os omentos e mesentério.  
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5.5.1 Recidiva peritoneal e local 

 

A recidiva peritoneal foi a mais frequente e rapidamente fatal. 

Isoladamente, o sítio mais afetado foi o peritônio, com 49 (72,1%) casos, e 

apenas 27,9% dos casos apresentaram evidências de outros sítios 

metastáticos associados. A via peritoneal é a mais comum de disseminação 

após cirurgia curativa em séries clínicas258, de reoperação259 e de 

necropsias260,261,263,264. Disseminação peritoneal pode ocorrer entre 30% e 

42%262. Em nossa revisão a variação foi mais ampla, de 13% a 83%, com 

média de 35%93,257,264,278,280,281,282,283, 285,286,290,292,293,294,299,306. 

 

Para Yoo et al.280, a recidiva peritoneal foi a mais frequente 

(45,9%). Para Ohno et al.283, a disseminação peritoneal é o principal padrão 

de recidiva nos portadores de cânceres gástricos que ultrapassam à 

subserosa e são submetidos à cirurgia curativa. Para Moriguchi et al.282, os 

fatores independentes para recidiva peritoneal foram o comprometimento 

seroso e o Borrmann200 tipo IV.  

 

Fatores iatrogênicos durante a cirurgia, como mobilização 

inadequada da peça operatória e fístulas linfáticas, decorrentes da lesão de 

canais linfáticos oriundos do tumor, podem liberar células neoplásicas que 

ao caírem no peritônio promoverão metástases peritoneais377,378. A 

sobrevida nesses casos é ruim, de aproximadamente seis meses280,281,283,293.  
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A invasão do tecido mesogástrico foi importante fator determinante 

da recidiva peritoneal. Nos doentes pT3a ocorreram 11 (16,1%) casos de 

recidiva peritoneais e nos pT3b, 57 (83,9%) casos. Em números absolutos, a 

taxa de recidiva peritoneal foi 5,1 vezes maior em doentes com invasão dos 

tecidos mesogástricos. Quando analisamos proporcionalmente, o grupo 

pT3b apresentou 21,5% de recidiva e o pT3a de 12,4% (p=0,05). 

 

Para Averbach e Jacquet379, a recidiva local ocorre por extensão 

direta do tumor devido à cirurgia insuficiente, quer seja no estômago ou 

tecidos perigástricos. A recaída local foi a menos frequente e a que mais 

lentamente levou ao óbito. Foram 27 (7,6%) casos, nos doentes pT3a 

ocorreram dois (7,4%) casos de recidivas locais e nos pT3b, 25 (92,6%) 

casos. Em números absolutos, a taxa de recidiva local foi 12,5 vezes maior 

em doentes com invasão dos tecidos mesogástricos. Quando analisamos 

proporcionalmente, o grupo pT3a apresentou 2,2% de recidivida e o pT3b de 

9,4% (p=0,01). 

  

De acordo com Gunderson e Sosin259, a falha locorregional 

ocorreu isoladamente em 29% dos doentes que recidivaram e foi alta a taxa 

de recidiva em estruturas e órgãos ao redor do estômago. Conforme Lim et 

al.304, o risco de recidiva local e regional é alto após cirurgia curativa para o 

câncer gástrico. Segundo Ringash et al.295, a falha na região gástrica é 

observada em 21% a 54% dos casos, nos linfonodos regionais em 40% a 

50% e na anastomose ou coto gástrico em 25%.  
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Na região operada ocorrem áreas cruentas propícias para o 

implante de células neoplásicas livres no peritônio380,381, fato que acontece 

em minutos e não podem mais ser removidas por irrigação373. Para 

proliferarem é necessário que haja aderência das células neoplásicas 

gástricas ao mesotélio peritoneal, que se correlaciona à existência de 

moléculas de adesão presentes nessa interação374,375,382. Como o mesotélio 

e o mesogástrio são da mesma origem embriológica, o folheto mesodermal, 

é natural que tumores que sobrevivem no mesogástrio se implantem com 

mais facilidade no peritônio e tecidos mesogástricos lesados. 

 

5.5.2 Recidiva linfonodal e hematogênica 

 

As recidivas linfonodais e hematogênicas não foram significativas 

nos pacientes com invasão da serosa e tecido mesogástrico, p=0,19 e 

p=0,86, respectivamente. Arhelger et al.267 encontraram como primeiro sítio 

de recidiva ou persistência de doença a região linfonodal. Para 

Wangensteen et al.265,266 o sítio inicial de recidiva é locorregional. Conforme 

Gunderson257, a recidiva hematogênica ocorre por comprometimento mínimo 

dos canais linfáticos e/ou venosos presentes na camada submucosa e 

subserosa e a falha peritoneal por comprometimento de estruturas 

extragástricas e/ou extranodais. Dockerty296 confirma que o fígado é 

importante filtro de metástases pois ocorrem apenas 10% de metástases 

pulmonares contra 30% de metástases hepáticas nos adenocarcinomas 

gástricos. 
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Em nosso trabalho, acreditamos que as cirurgias radicais, com 

linfadenectomia estendida, reduziram o risco de recidiva local e linfonodal 

precoce e com isso reduzimos o risco de recidiva peritoneal ou 

hematogênica tardia. Este conceito é conhecido como key disseminating 

sites, ou seja, sítios chaves de disseminação383,384. O fundamento desse 

conceito é que a doença metastática residual oculta no leito operatório é 

responsável pela recidiva locorregional precoce e aumenta as taxas de 

recidiva à distância tardia por serem fontes para a recidiva peritoneal e 

hematogênica. Visa explicar a característica mista de recidiva que o AG 

apresenta.  

 
5.6 Comparação das sobrevidas em adenocarcinomas 

gástricos avançados 
  

A invasão do mesogástrio determinou mau prognóstico nos 

doentes com adenocarcinomas gástricos, independente de haver ou não 

invasão da serosa. Por essa razão, o AJCC8, no adenocarcinoma colorretal, 

considera que a invasão do tecido mesentérico determina estágio pT48, 

demonstrando que esse fenômeno já foi percebido em outro câncer. 

 
Em nosso trabalho, a invasão do mesogástrio foi uma variável 

independente e adiciona outros fatores de mau prognóstico ao espécime 

operado, como: metástases linfonodais27,28,198,203,207,208,214, invasão 

venosa28,208, invasão neural, maior área tumoral e taxas maiores de 

recidiva27.  
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5.6.1 pT2a8 versus pT2b8 

 
Os tumores que comprometem a subserosa (pT2b) apresentaram 

pior prognóstico quando comparados aos tumores que comprometem a 

camada muscular própria do estômago (p=0,005). Esse achado foi 

demonstrado por diversos autores27,28,193,198,199,201,202,203,204,205,207,208,214. 

Apesar da classificação TNM8 considerar que são tumores diferentes, o 

AJCC não determina estágios finais (pE) distintos. A razão para esse fato é 

que os autores divergem quanto a causa da diferença de sobrevida.  

 

De acordo com Park et al.27, independente da avaliação patológica 

linfonodal, há diferença no prognóstico entre pacientes estagiados como 

pT2a versus pT2b. Segundo Sarela et al.207, a diferenciação pT2a e pT2b 

não é um fator prognóstico independente e a subdivisão não está indicada 

quando há acurácia no estagiamento linfonodal. Conforme Tachibana et 

al.212, doentes pT1N0 e pT2N0 apresentam excelente sobrevida, e devem 

ser considerados como se fossem portadores de cânceres gástricos 

precoces. Segundo Abe et al.213, doentes com cânceres precoces (pT1) que 

apresentam linfonodos metastáticos (pN+) apresentam pior prognóstico que 

aqueles com invasão da muscular própria (pT2a) ou subserosa (pT2b) sem 

linfonodos metastáticos (pN0). 
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5.6.2 pT2b8 versus pT3a* 

 

Pacientes com invasão da subserosa (pT2b)8 apresentaram 

sobrevida pior do que os doentes com perfuração exclusiva da serosa, 

porém não de forma significativa (p=0,44). Esses achados corroboram o 

mau prognóstico que a invasão do tecido mesogástrico promove. Ao 

avaliarmos as taxas de sobrevida em doentes com comprometimento da 

subserosa (pT2b) observamos que a média foi de 56%27,28,75,198,207,208,214,239, 

variando de 45% a 75%, semelhante aos 54% encontrados no presente 

estudo, que estudou os casos de comprometimento seroso (pT3). 

 

Segundo Fotia et al.208, nos doentes com invasão da subserosa, a 

presença de metástases linfonodais e invasão venosa são fatores 

prognósticos e linfadenectomia D2 deve ser sempre realizada nesses casos. 

Conforme Ojima et al.209, o prognóstico de doentes pT2 com metástases 

linfonodais é ruim. Para Siewert et al.53 pacientes pT2N1 com menos de 25 

linfonodos estudados no espécime operatório apresentam sobrevida em 5 

anos de 27% e se mais de 25 linfonodos estudados, de 51% (p=0,003), 

demonstrando que linfadenectomia estendida melhora a sobrevida nos 

doentes estagiados como pT2.  
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5.6.3 pT3a* versus pT3b* 

 
Pacientes com invasão exclusiva da serosa apresentam melhor 

prognóstico que aqueles com invasão da serosa e tecido mesogástrico. Para 

Kim et al.57, a sobrevida em 5 anos naqueles com invasão exclusiva da 

serosa foi de 37% versus 32% quando houve invasão da gordura 

perigástrica, porém, não diferenciaram aqueles com invasão restrita à 

serosa. Esse fenômeno foi também observado por Kruschewski et al.58, que 

suspeitaram que ocorria estagiamento inadequado na variável pT em 

doentes com abundante tecido gorduroso na região perigástrica. As 

sobrevidas dos pacientes pT3 na literatura pesquisada, quando analisada de 

forma univariada, foi de 2% a 90%8,10,53,71,75,76,77,78,79,81,84,85,86,88, 

89,193,194,208,217,236,239,335,339, fazendo crer que não apenas os linfonodos 

influenciam no prognóstico desses doentes.  

 

5.6.4 pT2b8 versus pT3b* versus pT48 
 

Não houve diferença significativa na sobrevida entre os doentes 

com invasão do mesogástrio e órgãos adjacentes. Para Saito et al.252, na 

ausência de metástases peritoneais, hepáticas e linfonodais os doentes 

estagiados como pT4 apresentam 100% de sobrevida em 5 anos. Para 

Manzoni et al.288, a presença de linfonodos metastáticos foi o único fator 

preditor de recidiva nos tumores estagiados como pT4 e nenhum paciente 

com mais de 6 linfonodos metastáticos estava livre de doença após 2 anos 

da cirurgia.  
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5.7 Considerações finais 
 

Durante décadas, a literatura médica contemporânea focou o 

estudo dos linfonodos como fator prognóstico no câncer gástrico em 

detrimento de outras variáveis simples, como a invasão dos tecidos 

perigástricos. Em parte por serem os linfonodos os fatores prognósticos mais 

importantes no câncer gástrico estagiado como pT3, fato também observado 

em nosso estudo e confirmado pelo estagiamento final (pE) do AJCC.8  

 

A realização da pesquisa de infiltração tumoral no mesogástrio é 

um método de estagiamento simples, fácil de ser realizado, que não 

aumenta o custo da avaliação anatomopatológica e em caso de positividade 

tem valor prognóstico e determina o padrão da recidiva. O método pode ser 

realizado em qualquer unidade de tratamento de câncer gástrico que 

disponha de serviço anatomopatológico. 

 

Propomos que outras instituições estudem a penetração do tumor 

sobre o mesogástrio de forma a validar a subdivisão da invasão da serosa 

em pT3(A), quando a invasão é exclusiva da serosa e pT3(B), a serosa 

associada ao mesogástrio.  

 

Nos casos em que ocorrerem comprometimento simultâneo de 

adenocarcinoma na serosa, tecido mesogástrico, linfonodos perigástricos e 

ausência de outros sítios de doença, podem ser submetidos à 
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hipertermoquimioterapia, por serem esses métodos capazes de predizerem 

com grande acurácia a recidiva local, peritoneal e tratar a doença.  

 

O avanço da cirurgia videolaparoscópica com finalidade de 

estagiar o câncer gástrico pode permitir o diagnóstico de invasão combinada 

da serosa ao mesogástrio, por meio de biópsia e exame anatomopatológico 

de congelação durante o ato operatório, assim como o estudo do linfonodo 

sentinela, e ainda tratar, utilizando a hipertermoquimioterapia em sistema 

fechado, seguido de quimioterapia infusional, de forma neoadjuvante. O 

objetivo é realizar na segunda cirurgia um novo ciclo de 

hipertermoquimioterapia e promover redução da recidiva global, local e 

peritoneal da doença, com maior aderência do doente ao tratamento 

sistêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180



6. CONCLUSÃO  

 

 

Sobre os doentes portadores de adenocarcinomas gástricos 

operados com intenção curativa, estagiados como pT38, concluiu-se que: 

 

1. A invasão da gordura adjacente ao estômago, independente de 

outras variáveis, determina pior prognóstico. Apresenta um risco aumentado 

de linfonodos metastáticos, infiltração neural, sendo mais frequentemente 

encontrada em adenocarcinomas com mais de 24cm2 de área tumoral. A 

invasão restrita à serosa determina um fator de proteção nos doentes 

estagiados como pT38; 

2. A invasão da gordura perigástrica determina taxa de recidiva 5 

vezes maior quando comparada aos com invasão restrita à serosa. A 

recidiva peritoneal é o principal fator isolado responsável pelo óbito no 

paciente com AG que invade a gordura perigástrica, sendo 5,1 vezes mais 

frequente no doente com invasão do tecido mesogástrico. A recidiva local é 

mínima nos doentes com infiltração restrita à serosa. Independente do nível 

de infiltração tumoral o resgate cirúrgico pós-recidiva não é possível. 

3. A invasão do tecido mesogástrico, sem comprometimento da 

serosa (pT2b) ou com comprometimento da serosa (pT3) determinou pior 

prognóstico, semelhante aos doentes com invasão de órgãos adjacentes 

(pT4). 
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PREFÁCIO

Nesta sexta edição, a Classificação TNM da maioria das loca-
lizações primárias dos tumores permaneceu inalterada, em re-
lação à quinta edição1, ou sofreu somente mínimas alterações,
seguindo o preceito básico de manter-se a estabilidade da clas-
sificação ao longo do tempo.As modificações e adições refle-
tem tanto os novos dados sobre o prognóstico como os novos
métodos para avaliá-lo2. Algumas das modificações aparece-
ram como propostas no Suplemento da Classificação TNM de
20013. Evidências posteriores justificaram a sua incorporação
na classificação.

As maiores modificações foram em carcinomas do fígado,
trato biliar e pâncreas, mesotelioma pleural, tumores ósseos,
melanoma maligno da pele, tumores oftálmicos e classificação
dos linfonodos regionais no carcinoma da mama. São incluídos
os tumores da cavidade nasal. Existem algumas alterações na
classificação dos tumores da cabeça e pescoço. Os fatores de
risco para tumores trofoblásticos gestacionais foram modifica-
dos de acordo com as recomendações da FIGO (Federação

1 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of Malignant
  Tumours.
2 International Union Against Cancer (UICC): Prognostic Factors in Cancer. 2nd ed

Gospodarowicz MK, Henson DE, Hutter RVP, et al., eds. New York: Wiley; 2001.
3 International Union Against Cancer (UICC): TNM Supplement. A commentary

on uniform use. 2nd ed Wittekind Ch, Henson DE, Hutter RVP, Sobin LH, eds.
New York; 2001
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Internacional de Ginecologia e Obstetrícia). Aparecem novas
subcategorias nas classificações dos tumores gástricos e da
próstata e no grupo de estadiamento do carcinoma colo-retal.
Também são incluídos esquemas para o registro da avaliação
de linfonodos sentinelas e células tumorais isoladas nos
linfonodos regionais e em localizações à distância. A definição
do símbolo y para casos classificados durante ou após o trata-
mento inicial multimodal, foi melhor esclarecido.

Como ocorreu com a quinta edição do TNM, toda a classi-
ficação da UICC - critérios, notações e agrupamento por está-
dios - é idêntica àquela publicada pelo American Joint Committee
on Cancer (AJCC)4. Isto é o resultado da nossa intenção de se
ter somente uma padronização e reflete os esforços cooperati-
vos feitos pelos comitês nacionais da classificação TNM para
se alcançar uniformidade neste campo.

As alterações feitas entre as quinta e sexta edições estão
indicadas por uma barra vertical, localizada no lado esquerdo
do texto. Para evitar ambigüidades, nós recomendamos que os
usuários citem, na sua lista de referências, o ano da publicação
da classificação TNM que estão utilizando.

Encontra-se à disposição, em inglês, uma homepage do TNM
na Internet, respostas às dúvidas mais comuns e um formulário
para enviar questões ou comentários sobre esta edição da Clas-
sificação TNM que pode ser localizada por: http://tnm.uicc.org.

O Projeto Fatores Prognósticos para a Classificação TNM
da UICC foi instituído como novo processo para avaliar pro-
postas no sentido de melhorar a Classificação TNM. Esses
objetivos de procedimento com uma abordagem sistemática e
contínua são compostos de dois braços: (1) procedimentos ende-

4 Greene FL, Page D, Morrow M, Balch C, Haller D, Fritz A, Fleming I, eds.
AJCC Cancer Staging Manual 6th ed. New York: Springer; 2002
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reçados pelos investigadores com propostas formais; (2) pes-
quisa periódica na literatura de artigos relacionados à melhoria
do TNM. As propostas e resultados da pesquisa da literatura
vão ser avaliados por membros experientes da UICC assim
como por membros do comitê de Fatores Prognósticos do TNM.
O American Joint Committee on Cancer (AJCC) e outros co-
mitês nacionais do TNM vão participar desse processo. Mais
detalhes e um ckecklist que vai facilitar a formulação de pro-
postas podem ser obtidos de education@uicc.org.

International Union Against Cancer (UICC)
3, rue du Conseil-Général
Ch-1205 Geneva, Switzerland
Fax 41 22 8091810
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PREFÁCIO DA TRADUÇÃO
PARA O PORTUGUÊS

Para manter o significado mais próximo e fiel ao original e, ao
mesmo tempo, utilizar a terminologia corrente no Brasil, fize-
mos pequenas adaptações relacionadas à nomenclatura das
topografias. Foi utilizada como referência a última edição em
português da Classificação Internacional de Doenças para
Oncologia - CID-O/2-, uma vez que os códigos utilizados não
sofreram alteração na 3ª edição. Desta forma, há pequenas
alterações em relação à edição anterior do TNM em português.

Outra adaptação está relacionada à utilização de siglas e
abreviaturas em português quando há diferença entre
português e inglês, mantendo entre colchetes a sigla em inglês
referente às localizações de metástases à distância (p.ex.: Ce-
rebral CER [BRA] (C71)) e nas abreviaturas. Esta apresenta-
ção das siglas tem o objetivo de facilitar a identificação quando
forem usados dados para comparações com  publicações inter-
nacionais. No entanto, a sigla em inglês foi preservada quando
for de uso corrente (PSA) ou tiver significado com o termo em
português. Algums termos foram mantidos no inglês, tendo em
vista que este é o modo como são utilizados no Brasil. Nesses
casos, contudo, sua tradução consta como nota do tradutor (NT).

Esta publicação é uma iniciativa do Instituto Nacional de
Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde responsável por
desenvolver e coordenar ações integradas para a prevenção e
controle do câncer no Brasil. A disponibilização de informa-
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ções técnico-científicas e, particularmente, a edição do presen-
te volume pretende contribuir para o treinamento e aperfeiçoa-
mento de recursos humanos e, consequentemente, para a as-
sistência integral de qualidade em consonância com as diretri-
zes internacionais de controle do câncer.
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INTRODUÇÃO

A História do Sistema TNM

O Sistema TNM para a classificação dos tumores malignos foi
desenvolvido por Pierre Denoix (França), entre os anos de 1943
e 1952.1

Em 1950, a UICC nomeou um Comitê de Nomenclatura e
Estatística de Tumores e adotou, como base para seu trabalho
na classificação do estádio clínico, as definições gerais de ex-
tensão local dos tumores malignos sugeridas pelo Sub-Comitê
de Registros de Casos de Câncer e Apresentação Estatística,
da Organização Mundial da Saúde (OMS).2

Em 1953, o Comitê da UICC realizou um encontro conjunto
com a Comissão Internacional de Estadiamento e de Apresen-
tação de Resultados do Tratamento do Câncer, indicada pelo
Congresso Internacional de Radiologia. Foi conseguido um acor-
do no que diz respeito à técnica geral de classificação pela
extensão anatômica da doença, usando o Sistema TNM.

Em 1954, a Comissão de Pesquisa da UICC criou um Co-
mitê Especial, o Comitê de Estadiamento Clínico e Estatística
Aplicada, para "prosseguir os estudos nesse campo e estender
a técnica geral de classificação do câncer para todas as locali-
zações anatômicas".
1 Denoix, P.F.: Bull. Inst. Nat. Hyg (Paris) 1944;1:69. 1944;2:82. 1950;5:81.

1952; 7:743.
2 World Health Organization Technical Report Series, nº 53, July 1952, pp. 47-48.
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Em 1958, o Comitê publicou suas primeiras recomendações
para a classificação em estádios clínicos dos cânceres da mama
e laringe e para a apresentação dos resultados.3

Uma segunda publicação, em 1959, apresentou propostas
revisadas para o câncer de mama, para o uso clínico e avalia-
ção em um período de 5 anos (1960-1964).4

Entre 1960 e 1967, o Comitê publicou nove brochuras des-
crevendo propostas de classificação para vinte e três localiza-
ções primárias. Foi recomendado que as propostas de classifi-
cação para cada localização anatômica fossem submetidas a
ensaios clínicos prospectivos ou retrospectivos por um período
de 5 anos.

Em 1968, essas brochuras foram reunidas em um livrete, o
Livre de Poche5 (livro de bolso), e, um ano mais tarde, um livrete
complementar foi publicado, pormenorizando recomendações
para o estabelecimento de áreas de estudo, para a apresenta-
ção de resultados finais e para a determinação e expressão de
taxas de sobrevida.6  O Livre de Poche foi, em seguida, tradu-
zido para onze idiomas.

Em 1974 e 1978, foram publicadas a segunda e a tercei-
ra edições7, 8 contendo classificações de novas localizações
anatômicas e aperfeiçoamentos das classificações anteriormente
publicadas. A terceira edição foi aumentada e revisada em 1982.
3 International Union Against Cancer (UICC), Committee on Clinical Stage

Classification and Applied Statistics: Clinical stage classification and
   presentation of results, malignant tumours of the breast and larynx. Paris, 1958.
4 International Union Against Cancer (UICC), Committee on Stage Classification

and Applied Statistics: Clinical stage classification and presentation of results,
malignant tumours of the breast. Paris, 1959.

5 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant
tumours. Geneva, 1968.

6 International Union Against Cancer (UICC): TNM General Rules. Geneva, 1969.
7 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant

tumours. 2nd ed. Geneva, 1974.
8 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant

tumours. 3rd ed M.H. Harmer (editor). Geneva, 1978, ampliada e revisada
em 1982.
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Ela continha novas classificações para alguns tumores da
infância. Isso foi realizado em colaboração com La Société
Internationale d'Oncologie Pédiatrique (Sociedade Internacio-
nal de Oncologia Pediátrica - SIOP). Em 1985, uma classifica-
ção dos tumores oculares foi publicada separadamente.

Com o passar dos anos, alguns usuários introduziram variações
nas regras de classificação de certas localizações anatômicas. A
fim de corrigir tal desenvolvimento, a antítese da padronização, os
comitês nacionais do TNM, em 1982, concordaram em formular
um único TNM. Vários encontros foram realizados para unificar e
atualizar as classificações existentes, bem como desenvolver ou-
tras. O resultado foi a quarta edição do TNM.9

Em 1993, o Projeto publicou o Suplemento da Classificação
TNM.10 O propósito deste trabalho foi promover o uso uniforme
desta classificação através de explanações detalhadas das regras
do sistema TNM com exemplos práticos. Ele também incluiu pro-
postas de novas classificações e expansões opcionais de categori-
as selecionadas. Uma segunda edição surgiu em 2001.11

Em 1995, o Projeto publicou Fatores Prognósticos do
Câncer,12 uma compilação e discussão sobre os fatores prog-
nósticos do câncer, anatômicos e não anatômicos, para cada
localização anatômica. Uma segunda edição surgiu em 2001.13

9  International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant
tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin (editors). Springer, Berlin
Heidelberg New York Toronto Tokyo, 1992.

10 International Union Against Cancer (UICC): TNM Supplement 1993. A
commentary on uniform use. P. Hermanek, D.E. Henson, R.V.P.
Hutter, L.H. Sobin (editors). Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 1993.

11 International Union Against Cancer (UICC): TNM Supplement. A commentary
on uniform use. 2nd ed. Wittekind Ch, Henson DE, Hutter RVP, Sobin LH, eds.
New York; 2001.

12 International Union Against Cancer (UICC): Prognostic factors in cancer. P.
Hermanek, M.K. Gospodarowicz, D.E. Henson, R.V.P. Hutter L.H.,  Sobin
(editors). Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 1995.

13 International Union Against Cancer (UICC): Prognostic factors in cancer.
2nd ed Gospodarowicz MK, Henson DE, Hutter RVP, O´Sullivan B, Sobin LH,
Wittekind Ch, eds. New York: Wiley; 2001.
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A presente edição (6a) contém as regras de classificação e
estadiamento que correspondem exatamente àquelas que apa-
recem na sexta edição do Manual para Estadiamento do Cân-
cer, da AJCC (2002)14, e tem a aprovação de todos os comitês
nacionais do TNM - listados nas páginas xxi - xxvii,   junto com
os nomes dos membros dos comitês da UICC associados ao
Sistema TNM.

A UICC reconhece que para a estabilidade da Classifica-
ção TNM há a necessidade de que sejam acumulados dados de
uma maneira ordenada por um período razoável de tempo. Da
mesma forma, é intenção que as classificações publicadas nes-
te livrete devam permanecer inalteradas até que grandes avan-
ços no diagnóstico ou tratamento, relevantes para uma deter-
minada localização anatômica, requeiram uma reconsideração
da atual classificação.

Para desenvolver e sustentar um sistema de classificação
aceitável para todos os usuários há a necessidade de uma liga-
ção próxima de todos os comitês nacionais e internacionais.
Somente dessa forma todos os oncologistas estarão aptos a
usar uma 'linguagem comum' na comparação de seu material
clínico e na avaliação dos resultados do tratamento. O objetivo
contínuo da UICC é alcançar o consenso numa classificação
da extensão anatômica da doença.

Os Princípios do Sistema TNM

A prática de se dividir os casos de câncer em grupos, de acordo
com os chamados estádios, surgiu do fato de que as taxas de
sobrevida eram maiores para os casos nos quais a doença era
14 Greene FL, Page D, Morrow M, Balch C, Haller D, Fritz A, Fleming I, eds.
   AJCC Cancer Staging Manual 6th ed. New York: Springer; 2002.
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localizada do que para aqueles nos quais a doença tinha se es-
tendido além do órgão de origem. Esses grupos eram
freqüentemente referidos como casos iniciais e casos avança-
dos, inferindo alguma progressão regular com o passar do tem-
po. Na verdade, o estádio da doença, na ocasião do diagnósti-
co, pode ser um reflexo não somente da taxa de crescimento e
extensão da neoplasia, mas também do tipo de tumor e da rela-
ção tumor-hospedeiro.

O estadiamento do câncer é consagrado por tradição, e para
o propósito de análise de grupos de pacientes é freqüentemente
necessário usar tal método. A UICC acredita que é importante
alcançar a concordância no registro da informação precisa da
extensão da doença para cada localização anatômica, porque a
descrição clínica precisa e a classificação histopatológica das
neoplasias malignas podem interessar a um número de objeti-
vos correlatos, a saber:

1. Ajudar o médico no planejamento do tratamento
2. Dar alguma indicação do prognóstico
3. Ajudar na avaliação dos resultados de tratamento
4. Facilitar a troca de informações entre os centros de

     tratamento
5. Contribuir para a pesquisa contínua sobre o câncer humano

O principal propósito a ser conseguido pela concordância
internacional na classificação dos casos de câncer pela exten-
são da doença é fornecer um método que permita compara-
ções entre experiências clínicas sem ambigüidade.

Existem muitas bases ou eixos de classificação dos tumo-
res, por exemplo: a localização anatômica e a extensão clínica
e patológica da doença, a duração dos sinais ou sintomas, o
gênero e idade do paciente, o tipo e grau histológico. Todas
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essas bases ou eixos representam variáveis que, sabidamente,
têm uma influência na evolução da doença. O sistema TNM
trabalha prioritariamente com a classificação por extensão
anatômica da doença, determinada clínica e
histopatologicamente (quando possível).

A primeira tarefa do clínico é fazer uma avaliação do prog-
nóstico e decidir qual o tratamento mais efetivo a ser realizado.
Este julgamento e esta decisão requerem, entre outras coisas,
uma avaliação objetiva da extensão anatômica da doença. Isto
feito, a tendência é divergir do estadiamento, quanto a uma des-
crição significativa, com ou sem alguma forma de sumarização.

Para conseguir os objetivos estabelecidos, um sistema de
classificação necessita que:

 1. Os princípios básicos sejam aplicáveis a todas as localiza-
ções anatômicas, independentemente do tratamento; e

 2. Possa ser complementado, mais tarde, por informações que
se tornem disponíveis pela histopatologia e/ou cirurgia.

O Sistema TNM preenche estes requisitos.

Regras Gerais do Sistema TNM

O Sistema TNM para descrever a extensão anatômica da do-
ença tem por base  a avaliação de três componentes:

T - a extensão do tumor primário
N - a ausência ou presença e a extensão de metástase em

  linfonodos regionais
M - a ausência ou presença de metástase à distância

A adição de números a estes três componentes indica a ex-
tensão da doença maligna. Assim temos:
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T0, T1, T2, T3, T4         N0, N1, N2, N3          M0, M1
Na verdade, o sistema é uma 'anotação taquigráfica' para

descrever a extensão clínica de um determinado tumor maligno.

As regras gerais aplicáveis a todas as localizações
anatômicas são:

1. Todos os casos devem ser confirmados microscopica-
mente. Os casos que assim não forem comprovados de-
vem ser relatados separadamente.

2. Duas classificações são descritas para cada localização
anatômica, a saber:
a)  A classificação clínica (classificação clínica pré-

tratamento), designada TNM (ou cTNM), tem por base
as evidências obtidas antes do tratamento. Tais evi-
dências surgem do exame físico,  diagnóstico  por ima-
gem, endoscopia, biópsia, exploração cirúrgica e ou-
tros exames relevantes.

b)  A c lass i f icação patológica  (c lass i f icação
histopatológica pós-cirúrgica), designada pTNM, tem
por base as evidências conseguidas antes do trata-
mento, complementadas ou modificada pela evidência
adicional conseguida através da cirurgia e do exame
histopatológico. A avaliação histopatológica do tumor
primário (pT) exige a ressecção do tumor primário ou
biópsia adequada para avaliar a maior categoria pT. A
avaliação histopatológica dos linfonodos regionais (pN)
exige a remoção representativa de nódulos para com-
provar a ausência de metástase em linfonodos regio-
nais (pN0) e suficiente para avaliar a maior categoria
pN. A investigação histopatológica de metástase à dis-
tância (pM) exige o exame microscópico.
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3. Após definir as categorias T, N e M ou pT, pN e pM, elas
podem ser agrupadas em estádios. A classificação TNM
e o grupamento por estádios, uma vez estabelecidos, de-
vem permanecer inalterados no prontuário médico. O
estádio clínico é essencial para selecionar e avaliar o tra-
tamento, enquanto que o estádio histopatológico fornece
dados mais precisos para avaliar o prognóstico e calcular
os resultados finais.

 4. Se houver dúvida no que concerne à correta categoria T,
N ou M em que um determinado caso deva ser classifi-
cado, dever-se-á escolher a categoria inferior (menos
avançada). Isso também será válido para o grupamento
por estádios.

 5. No caso de tumores múltiplos simultâneos em um órgão,
o tumor com a maior categoria T deve ser classificado e
a multiplicidade ou o número de tumores deve ser indica-
do entre parênteses, p. ex., T2(m) ou T2(5). Em cânce-
res bilaterais simultâneos de órgãos pares, cada tumor
deve ser classificado independentemente. Em tumores de
fígado, ovário e trompa de Falópio, a multiplicidade é um
critério da classificação T.

6. As definições das categorias TNM e do grupamento por
estádios podem ser adaptadas ou expandidas para fins
clínicos ou de pesquisa, desde que as definições básicas
recomendadas não sejam alteradas. Por exemplo, qual-
quer T, N ou M pode ser dividido em subgrupos.

As Regiões e Localizações Anatômicas

As localizações anatômicas nesta classificação estão listadas
pelo código da Classificação Internacional de Doenças para
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Oncologia (CID-O, 3a edição, Organização Mundial da Saúde,
Genebra, 200015).

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:
• Regras para classificação, com os procedimentos para

avaliar as categorias T, N e M
• Localizações e sub-localizações anatômicas, quando apro-

priado
• Definição dos linfonodos regionais
• TNM - Classificação clínica
• pTNM - Classificação patológica
• Graduação histopatológica (G)
• Grupamento por estádios
• Resumo esquemático para a região ou localização

anatômica

TNM - Classificação Clínica

As seguintes definições gerais são utilizadas:

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1, T2, T3, T4 Tamanho crescente e/ou extensão local do

tumor primário

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados

15  Fritz A, Percy C, Jack A, Shanmugaratnam K, Sobin L, Parkin DM, Whelan S,
eds. WHO International Classification of Diseases for Oncology ICD-O, 3rd
ed. Geneva: WHO; 2000.
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N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1, N2, N3  Comprometimento crescente dos linfonodos

regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada.
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

A categoria M1 pode ser ainda especificada de acordo com as
seguintes notações*:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO[MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

N.T.: *Para guardar fidelidade com o código internacional do sistema TNM,
manteve-se entre colchetes a abreviatura em Inglês, correspondente a
cada localização anatômica de metástase, o que se repetirá doravante.

Nota: A extensão direta do tumor primário para o linfonodo é classificada
como metástase linfonodal. Metástase em qualquer linfonodo que não
seja regional é classificada como metástase à distância.
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Subdivisões do TNM
As subdivisões de algumas categorias principais estão disponí-
veis para aqueles que necessitam de maior especificidade
(p. ex.: Tla, 1b, ou N2a, 2b).

pTNM - Classificação Patológica

As seguintes definições gerais são utilizadas:

pT - Tumor Primário
pTX    O tumor primário não pode ser avaliado histologicamente
pT0 Não há evidência histológica de tumor primário
pTis Carcinoma  in situ
pT1, pT2, pT3, pT4     Aumento crescente do tamanho e/ou

extensão local do tumor primário, comprovado
histologicamente

pN - Linfonodos Regionais
pNX   Os linfonodos regionais não podem ser avaliados

  histologicamente
pN0   Não há, histologicamente, metástase em linfonodos regionais
pN1, pN2, pN3 Comprometimento crescente dos linfonodos

  regionais, comprovado histologicamente
Notas: 1. A extensão direta do tumor primário para os linfonodos é classificada

como metástase linfonodal.
     2. Um nódulo tumoral no tecido conjuntivo de uma área de drenagem

linfática, sem evidência histológica de linfonodo residual, é classificado
na categoria pN como uma metástase em linfonodo regional se o nódulo
tem forma e contorno liso de um linfonodo. Um nódulo tumoral  com
contornos irregulares é classificado na categoria pT, isto é, extensão
descontínua. Ele pode também ser classificado como invasão venosa
(classificação V).

     3. Quando o tamanho for um critério para classificação pN, medir-se-á a
metástase e não todo o linfonodo.

     4. Casos com micrometástases apenas, isto é, nenhuma metástase maior
que 0,2 cm, podem ser identificados com a adição de (mi), p. ex., pN1
(mi) ou pN2 (mi).
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Linfonodo sentinela
O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber a drena-
gem linfática do tumor primário. Se ele contém tumor metastático
indica que outros linfonodos também podem conter tumor. Se
ele contém metástase tumoral indica que outros linfonodos po-
dem conter tumor. Se ele não contém tumor metastático, é im-
provável que os outros linfonodos contenham tumor. Ocasio-
nalmente existe mais de um linfonodo sentinela.

As designações que se seguem são aplicáveis quando se
faz a avaliação do linfonodo sentinela:

pNX (sn) O linfonodo sentinela não pode ser avaliado
pN0 (sn) Ausência de metástase em linfonodo sentinela
pN1 (sn) Metástase em linfonodo sentinela

Células tumorais isoladas
Células tumorais isoladas - CTI [ITC] são células tumorais iso-
ladas ou formando pequenos grupamentos celulares medindo
menos de 0,2 mm em sua maior dimensão e que geralmente
são detectados por imuno-histoquímica ou métodos moleculares,
mas que poderiam ser identificadas com a coloração de rotina
pela hematoxilina e eosina (HE). As CTI [ITC] tipicamente
não mostram evidência de atividade metastática (p. ex., proli-
feração ou reação estromal) ou penetração em paredes de sei-
os linfáticos ou vasculares. Os casos com CTI [ITC] em
linfonodos ou em localizações à distância devem ser classifica-
dos como N0 ou M0, respectivamente. O mesmo se aplica para
os casos com achados sugestivos de células tumorais ou seus
componentes por técnicas não morfológicas tais como citometria
de fluxo ou análise de DNA. Estes casos devem ser analisados
separadamente16. Sua classificação é como se segue:
16 Hermanek P, Hutter RVP, Sobin LH, Wittekind Ch. Classification of isolated

tumor cells and micrometastasis. Cancer 1999; 86:2688-2673.
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pN0      Ausência de metástase histológica em linfonodo
regional, nenhum exame para identificação de
célula tumoral isolada - CTI [ITC]

pN0(i-)      Ausência de metástase histológica em linfonodo
regional, achados morfológicos negativos para
CTI [ITC]

pN0(i+)     Ausência de metástase histológica em
linfonodo regional, achados morfológicos posi-
tivos para CTI [ITC]

pN0(mol-)     Ausência de metástase histológica em linfonodo
regional, achados não-morfológicos negativos
para CTI [ITC]

pN0(mol+)    Ausência de metástase histológica em linfonodo
regional, achados não morfológicos positivos
para CTI [ITC]

Os casos com células tumorais isoladas - CTI [ITC] ou exami-
nados para tal, em linfonodos sentinelas, podem ser classifica-
das como se segue:

pN0 (i-) (sn)     Ausência de metástase histológica em
linfonodo sentinela, achados morfológicos
negativos para CTI [ITC]

pN0 (i+) (sn)     Ausência de metástase histológica em
linfonodo sentinela, achados morfológicos
positivos para CTI [ITC]

pN0 (mol-) (sn) Ausência de metástase histológica em
linfonodo sentinela, achados não-
morfológicos negativos para CTI [ITC]

pN0 (mol+) (sn)Ausência de metástase histológica em
linfonodo sentinela, achados não-
morfológicos positivos para CTI [ITC]
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pM - Metástase à Distância
pMX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada microscopicamente
pM0  Ausência de metástase à distância, microscopicamente
pM1  Metástase à distância, microscopicamente

A categoria pM1 pode ser especificada do mesmo modo como
a M1 (ver página 10).

As células tumorais isoladas encontradas na medula óssea
com técnicas morfológicas são classificadas de acordo com o
esquema para N, p. ex., M0(i+). Para os achados não
morfológicos, "mol" é usado em adição a M0, p. ex., M0(mol+).

Subdivisões do pTNM
As subdivisões de algumas categorias principais estão disponí-
veis para aqueles que necessitam de maior especificidade,
(p. ex., pTla, 1b, ou pN2a, 2b).

Graduação Histopatológica

Na maioria das localizações anatômicas, informações pos-
teriores, relativas ao tumor primário podem ser registradas sob
os seguintes títulos:

G - Graduação Histopatológica
GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
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G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Nota:  Os graus 3 e 4 podem ser combinados em algumas circunstâncias, como
"G3-4, Pouco diferenciado ou indiferenciado".
A classificação dos sarcomas de partes moles  e de osso também utiliza
"alto grau" e "baixo grau".
Sistemas especiais de graduação são recomendados para tumores da mama,
corpo uterino e fígado.

Símbolos  Adicionais

Para a identificação de casos especiais na classificação TNM
ou pTNM, os símbolos m, y, r e a, são utilizados. Embora não
alterem o grupamento por estádios, eles indicam os casos que
precisam ser analisados separadamente.

Símbolo m -  O sufixo m, entre parênteses, é usado para indi-
car a presença de tumores primários múltiplos em uma única
localização primária. Ver regra número 5 do TNM.

Símbolo y - Nos casos onde a classificação é realizada duran-
te ou após uma terapêutica multimodal inicial, as categorias
cTNM ou pTNM, são identificadas por um prefixo y. As cate-
gorias ycTNM ou ypTNM, representam a extensão real do tu-
mor no momento do exame. A categoria y não é uma estimati-
va da extensão do tumor antes da terapia multimodal.

Símbolo r - Os tumores recidivados quando estadiados após
um intervalo livre de doença são identificados pelo prefixo r.

Símbolo a - O prefixo a indica que a classificação é determi-
nada, pela primeira vez, por autópsia.
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Símbolos Opcionais

L - Invasão Linfática
LX A invasão linfática não pode ser avaliada
L0 Ausência de invasão linfática
L1 Invasão linfática

V - Invasão Venosa
VX A invasão venosa não pode ser avaliada
V0 Ausência de invasão venosa
V1 Invasão venosa microscópica
V2 Invasão venosa macroscópica

Fator C
O fator C, ou fator de certeza, reflete a validade da classifica-
ção de acordo com os métodos diagnósticos empregados. Seu
uso é opcional.

As definições do fator C são:

C1  Evidência obtida por métodos diagnósticos padrões
(p. ex.: inspeção, palpação e radiografias convencio-
nais; endoscopia intraluminar para tumores de certos
órgãos)

C2    Evidência obtida por métodos diagnósticos especiais
(p. ex.: radiografias em projeções especiais, tomografias,
tomografia computadorizada [TC], ultra-sonografia,
linfografia, angiografia, cintigrafia, ressonância mag-
nética nuclear [RMN], endoscopia, biópsia e citologia)

C3   Evidência obtida por exploração cirúrgica, incluindo
biópsia e citologia

Nota: O comprometimento macroscópico da parede das veias (sem tumor
intraluminar) é classificado como V2.
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C4   Evidência da extensão da doença, obtida após cirurgia
definitiva e exame histopatológico da peça operatória

C5   Evidência obtida por necrópsia

Exemplo: Graus de C podem ser aplicados às categoria T, N e M. Um caso pode
ser descrito como T3C2, N2C1, M0C2.

A classificação clínica TNM é, portanto, equivalente a C1,
C2 e C3 em variáveis graus de certeza, enquanto a classifica-
ção patológica pTNM é, geralmente, equivalente a C4.

Classificação do Tumor Residual (R)

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento é
descrita pelo símbolo R. Mais detalhes podem ser encontrados
no Suplemento do TNM (ver nota 11 do rodapé da página 3).

Geralmente, o TNM e o pTNM descrevem a extensão
anatômica do câncer sem considerar o tratamento. Eles podem
ser suplementados pela classificação R, que especifica a situa-
ção tumoral após o tratamento. Esta categoria de classificação
reflete o resultado do tratamento realizado, influencia os proce-
dimentos terapêuticas posteriores e é um forte preditor de prog-
nóstico.

As definições das categorias R são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Grupamento por Estádios

A classificação pelo Sistema TNM consegue uma descrição e
armazenamento razoavelmente precisos da extensão anatômica
aparente da doença. Um tumor com quatro graus de T, três
graus de N e dois graus de M terá 24 categorias TNM. Com a
finalidade de tabulação e análise, exceto em grandes séries, é
necessário condensar essas categorias num número conveni-
ente de estádios TNM.

O carcinoma in situ é categorizado como estádio 0; casos
com metástase à distância, estádio IV (exceto em determina-
das localizações, como por exemplo o carcinoma papilífero e
folicular da tireóide).

O grupamento adotado deve assegurar, tanto quanto possí-
vel, que cada grupo seja mais ou menos homogêneo, em termos
de sobrevida, e que as taxas de sobrevida destes grupos para
cada localização anatômica sejam distintas.

Para o agrupamento por estádios patológicos estabelece-se
que: quando o espécime cirúrgico for suficiente para que o exa-
me patológico avalie as mais altas categorias T e N, a categoria
M1 tanto pode ser clínica (cM1) como patológica (pM1). Po-
rém, se houver a confirmação microscópica de pelo menos uma
metástase à distância, a classificação é patológica (pM1) e o
estádio, também.

Resumo Esquemático

No final da classificação por cada localização anatômica, como
uma ajuda à memorização ou como um meio de referência, é
acrescentado um resumo esquemático dos principais pontos que
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distinguem as categorias mais importantes. Essas definições
abreviadas não são  completamente adequadas, e as definições
completas devem ser sempre consultadas.

Classificações Correlatas

Desde 1958, a OMS tem estado envolvida num programa com
a intenção de prover critérios internacionalmente aceitos para
o diagnóstico histológico dos tumores. Daí resultou a Classifi-
cação Histológica Internacional de Tumores, a qual contém,
em uma série ilustrada multi-volumes, definições dos tipos de
tumores e uma nomenclatura proposta. Uma nova série, A Clas-
sificação de Tumores da OMS - Patologia e Genética dos
Tumores, continua este empenho. Essa publicação pode ser ob-
tida online em www.iarc.fr/who-bluebooks/  ou por email,
iarcpress@who.int.

A Classificação Internacional de doenças para
Oncologia (CID-O) da OMS (ver rodapé 15, página 9) é um
sistema de codificação para neoplasias pela topografia e
morfologia e pela indicação  do comportamento biológico (p.
ex., maligno, benigno). Essa nomenclatura codificada é idênti-
ca, no campo da morfologia para neoplasias, à Nomenclatura
Sistematizada da Medicina (SNOMED, sigla em Inglês), (NT.
publicada pelo Colégio Americano de Patologistas)17.

Com o intuito de promover a colaboração nacional e inter-
nacional na pesquisa do câncer e, especificamente, para facili-
tar a cooperação em pesquisas clínicas, é recomendável que a
Classificação de Tumores da OMS seja usada para classifica-
17  SNOMED International: The systematized nomenclature of human and

veterinary medicine. Northfield, III: College of American Pathologists,
http://snomed.org.
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ção e definição dos tipos de tumores e que os códigos da CID-
O sejam usados para o armazenamento e a recuperação dos
dados.

As principais modificações  na 6ª edição de 2002, com-
paradas com a quinta edição de 1997, estão marcadas
por uma barra vertical à esquerda da página.
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TUMORES DA CABEÇA E DO PESCOÇO

Notas Introdutórias

As seguintes localizações anatômicas são incluídas:

• Lábio, Cavidade oral
• Faringe: Orofaringe, Nasofaringe, Hipofaringe
• Laringe
• Seios maxilares
• Cavidade Nasal e Seios etmoidais
• Glândulas salivares
• Glândula Tireóide

Os carcinomas que se originam nas glândulas salivares me-
nores do trato aero-digestivo superior são classificados de acordo
com as regras para tumores, em suas localizações anatômicas
de origem, p. ex., cavidade oral.

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:

•  Regras para classificação com os procedimentos para
avaliar as categorias T, N e M. Métodos adicionais po-
dem ser usados quando melhorarem a exatidão da avali-
ação antes do tratamento

•  Localizações e sub-localizações anatômicas, quando
apropriado

•   Definição dos linfonodos regionais
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• TNM - Classificação clínica
• pTNM - Classificação patológica
• G - Graduação histopatológica
• Grupamento por estádios
• Resumo esquemático

Linfonodos Regionais

As definições das categorias N para todas as localizações
anatômicas da cabeça e do pescoço, exceto para a nasofaringe
e tireóide, são as mesmas. Os linfonodos de linha média são
considerados homolaterais, exceto para a tireóide.

Metástase à Distância

As definições das categorias M para todas as localizações da
cabeça e do pescoço são as mesmas.

As categorias M1 e pM1 podem ser mais especificadas de
acordo com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
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Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Graduação Histopatológica

As seguintes definições das categorias G aplicam-se a todas as
localizações da cabeça e do pescoço, exceto à tireóide:

G - Graduação Histopatológica
GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado.
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual, após o tratamento,
pode ser descrita pelo símbolo R. Asdefinições da classificação
R aplicam-se a todas as localizações da cabeça e do pescoço.
Elas são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Lábio e Cavidade Oral
(CID-O C00, C02-C06)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas da mucosa
(o vermelhão) dos lábios e da cavidade oral, incluindo os das
glândulas salivares menores. Deve haver confirmação histológica
da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações e sub-localizações anatômicas

Lábio(C00)
1. Lábio superior externo (borda do vermelhão) (C00.0)
2. Lábio inferior externo (borda do vermelhão) (C00.1)
3. Comissuras (C00.6)

Cavidade oral (C02-C06)
1. Mucosa oral

i)   Mucosa do lábio superior e inferior (C00.3,4)
ii)  Mucosa da bochecha (mucosa jugal) (C06.0)
iii) Áreas retromolares (C06.2)
iv) Sulcos buco-alveolares, superior e inferior (vestíbulo
    da boca) (C06.1)
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2. Gengiva, alvéolos superiores (rebordo alveolar superior)
(C03.0)

3. Gengiva, alvéolos inferiores (rebordo alveolar inferior)
(C03.1)

4. Palato duro (C05.0)
5. Língua

i) Superfície dorsal e bordas lateral anterior às papilas
   valadas (dois terços anteriores) (C02.0, 1, 3)
ii) Superfície ventral (inferior) (C02.2)

6. Assoalho da boca (C04)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T -  Tumor Primário
TX   O tumor primário não pode ser avaliado
T0    Não há evidência de tumor primário
Tis   Carcinoma in situ
T1    Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão
T2   Tumor com mais de 2 cm e até 4 cm em sua maior

dimensão
T3    Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão
T4a  (Lábio)  Tumor  que  invade  estruturas  adjacentes:

cortical óssea, nervo alveolar inferior, assoalho da boca,
ou pele da face (queixo ou nariz)

T4a  (Cavidade oral) Tumor que invade estruturas adja-
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centes: cortical óssea, músculos profundos/extrínsecos
da língua (genioglosso, hioglosso, palatoglosso e
estiloglosso), seios maxilares ou pele da face

T4b (Lábio e cavidade oral): Tumor que invade o espaço
mastigador, lâminas pterigóides ou base do crânio ou
envolve artéria carótida interna

N - Linfonodos Regionais
NX   Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0   Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1    Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3

cm ou menos em sua maior dimensão
N2   Metástase em um único linfonodo homolateral, com

mais de 3 cm e até 6 cm em sua maior dimensão, ou
em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão; ou em
linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão

N2a Metástase em um único linfonodo homolateral,
com mais de 3 cm e até 6 cm em sua maior di-
mensão

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos,
nenhum deles com mais de 6 cm em sua maior
dimensão

N2c Metástase em  linfonodos  bilaterais  ou
contralaterais, nenhum deles com mais de 6 cm
em sua maior dimensão

N3   Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua
maior dimensão

Nota: Os linfonodos de linha média são considerados linfonodos homolaterais.

Nota: A erosão superficial isolada do osso/alvéolo dentário por um tumor primá-
rio de gengiva não é suficiente para classificá-lo como T4.
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M - Metástase à Distância
MX   A presença de metástase à distância não pode ser avaliada
M0   Ausência de metástase à distância
M1   Metástase à distância

p TNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de um esvaziamen-
to cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou mais
linfonodos. O exame histológico do espécime de um
esvaziamento cervical radical ou modificado incluirá,
geralmente, 10 ou mais linfonodos. Se os linfonodos
são negativos, mesmo que o número usualmente
examinado seja não encontrado, classifica-se como
pN0. Quando o tamanho for um critério para a classifi-
cação pN, mede-se a metástase e não o linfonodo in-
teiro.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 23.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
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Estádio III T1, T2 N1 M0
T3 N0, N1 M0

Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0
T4a N0, N1, N2 M0

Estádio IVB Qualquer T N3 M0
T4b Qualquer N M0

Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Lábio, Cavidade Oral

T1 < 2 cm

T2 > 2 até 4 cm

T3 > 4 cm

T4a Lábio: invade cortical óssea, nervo alveolar inferior,
assoalho da boca, pele
Cavidade oral: invade cortical óssea, músculos
profundos extrínsecos da língua, seios maxilares,
pele

T4b Espaço mastigador, lâminas pterigóides, base do
crânio, artéria carótida interna

N1 Homolateral, único, < 3 cm

N2 (a) Homolateral, único,  > 3 até 6 cm
(b) Homolateral, múltiplo, < 6 cm
(c) Bilateral, contralateral, < 6 cm

N3 > 6 cm
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Faringe
(CID-O C01, C05.1, 2, C09, C10.0, 2, 3, C11-13)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, endoscopia e diagnóstico por
imagem

Categorias N   Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações e sub-localizações anatômicas

Orofaringe (C01, C05.1, 2, C09.0, 1, 9, C10.0, 2, 3)
1. Parede anterior (área glosso-epiglótica)

(i) Base da língua (posterior às papilas valadas ou terço
     posterior) (C01)
(ii) Valécula (C10.0)

2. Parede lateral (C10.2)
(i)  Amígdala (C09.9)
(ii)  Fossa amigdaliana (C09.0) e pilar amigdaliano (faucial)
     (C09.1)
(iii) Prega glossopalatina (pilares amigdalianos) (C09.1)

3. Parede posterior (C10.3)
4. Parede superior

(i) Superfície inferior do palato mole (C05.1)
(ii) Úvula (C05.2)
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Nasofaringe (C11)
1. Parede póstero-superior: estende-se desde o nível da junção

do palato duro com o palato mole até a base do crânio
(C11.0, 1)

2. Parede lateral: incluindo a fossa de Rosenmüller (C11.2)
3. Parede inferior: consiste na superfície superior do palato

mole (C11.3)

Hipofaringe (C12, 13)
1.  Junção faringo-esofageana (região pós-cricóidea)

(C13.0): estende-se desde o nível das cartilagens
aritenóides e pregas de conexão até a borda inferior da
cartilagem cricóide, formando, assim, a parede anterior
da hipofaringe

2.  Seio piriforme (C12.9): estende-se da prega faringo-
epiglótica até o limite superior do esôfago. É delimitado
lateralmente pela cartilagem tireóide e medialmente pela
superfície da hipofaríngea da prega ariepiglótica (C13.1)
e pelas cartilagens aritenóide e cricóide

3.    Parede posterior da faringe (C13.2):   estende-se desde
o nível superior do osso hióide (ou assoalho davalécula)
até o nível da borda inferior da cartilagem cricóide e do
ápice de um seio piriforme ao outro

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais.
A fossa supra-clavicular (relevante na classificação dos

Nota: A margem dos orifícios das coanas, incluindo  a margem  posterior do septo
nasal é incluída  com a cavidade nasal.
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carcinomas de nasofaringe) é uma região triangular definida
por três pontos: (1) a margem superior da borda esternal da
clavícula; (2) a margem superior da borda lateral da clavícula;
(3) o ponto onde o pescoço encontra o ombro. Este inclui a
porção caudal dos níveis IV e V.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX     O tumor primário não pode ser avaliado
T0      Não há evidência de tumor primário
Tis      Carcinoma in situ

Orofaringe
T1      Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão
T2      Tumor com mais de 2 cm até 4 cm em sua maior

dimensão
T3      Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão
T4a    Tumor que invade qualquer das seguintes estruturas:

laringe, músculos profundos/extrínsicos da língua
(genioglosso, hioglosso, palatoglosso e estiloglosso),
pterigóide medial, palato duro e mandíbula

T4b    Tumor que invade qualquer das seguintes estruturas:
músculo pterigóide lateral, lâminas pterigóides,
nasofaringe lateral, base do crânio ou adjacentes a
artéria carótida

Nasofaringe
T1     Tumor confinado à nasofaringe
T2     Tumor que se estende às partes moles
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T2a    Tumor que se estende à orofaringe e/ou cavidade
nasal sem extensão parafaríngea*

T2b     Tumor com extensão parafaríngea*
T3     Tumor que  invade estruturas ósseas  e/ou  seios

paranasais
T4    Tumor  com  extensão  intracraniana  e/ou

envolvimento de nervos cranianos, fossa
infratemporal, hipofaringe, órbita ou espaço
mastigador

Nota: * A extensão parafaríngea indica infiltração póstero-lateral do tumor além
da fáscia faringo-basilar.

Hipofaringe
T1   Tumor  limitado  a  uma sub-localização anatômica

da hipofaringe (Ver página 30) e com 2 cm ou
menos em sua maior dimensão

T2  Tumor que invade mais de uma sub-localização
anatômica da hipofaringe, ou uma localização
anatômica adjacente, ou mede mais de 2 cm, po-
rém não mais de 4 cm em sua maior dimensão, sem
fixação da hemilaringe

T3   Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão,
ou com fixação da hemilaringe

T4a Tumor que invade qualquer uma das seguintes es-
truturas: cartilagem tireóide/cricóide, osso hióide,
glândula tireóide, esôfago, compartimento central de
partes moles*

T4b Tumor que invade fáscia pré-vertebral, envolve ar-
téria carótida ou invade estruturas mediastinais

Nota: *As partes moles do compartimento central  incluem a alça múscular pré-
laríngea (NT - omo-hioideo, esterno-hioideo, esterno-tireo-hioideo e tireo-
hioideo) e gordura subcutânea.
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N - Linfonodos Regionais (Oro- e Hipofaringe)
NX      Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0      Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1        Metástase em um único linfonodo homolateral, com

3 cm ou menos em  sua maior dimensão
N2        Metástase em um único linfonodo homolateral, com

mais de 3 cm, porém não mais de 6 cm em sua
maior dimensão, ou em linfonodos homolaterais
múltiplos, nenhum deles com mais de 6 cm em sua
maior dimensão, ou em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum deles com mais de 6 cm em
sua maior dimensão
N2a    Metástase  em  um  único  linfonodo

homolateral, com mais de 3 cm até 6 cm
em sua maior dimensão

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múl-
tiplos, nenhum deles com  mais de 6 cm em
sua maior dimensão

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum deles com mais de 6
cm em sua maior dimensão

N3      Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua
maior dimensão

Nota:  Os linfonodos de linha média são considerados linfonodos  homolaterais.

N - Linfonodos Regionais (Nasofaringe)

NX      Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0      Ausência de metástases em linfonodos regionais
N1       Metástase unilateral em linfonodo(s), com 6 cm ou

menos em sua maior dimensão, acima da fossa su-
pra-clavicular
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N2     Metástases bilateral em linfonodo(s) com 6 cm ou
menos em sua maior dimensão acima da fossa su-
pra-clavicular

N3        Metástase  em  linfonodo(s)  com  mais de 6 cm em
sua maior dimensão ou em fossa supra-clavicular
N3a com mais de 6 cm em sua maior dimensão
N3b na fossa supra-clavicular

Nota:  Os linfonodos de linha média são considerados linfonodos  homolaterais.

M - Metástase à Distância
MX    A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0     Ausência de metástase à distância
M1     Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0    O exame histológico  do  espécime de um esvazia-
mento cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Já o exame histológico do espéci-
me de um esvaziamento cervical radical ou modifi-
cado incluirá, geralmente, 10 ou mais linfonodos.
Se os linfonodos são negativos, mesmo que o nú-
mero usualmente examinado seja não encontrado,
classifica-se como pN0. Quando o tamanho for um
critério para a classificação pN, mede-se a metástase
e não o linfonodo inteiro
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G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 23.

Grupamento por Estádios (Orofaringe e Hipofaringe)

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0
Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0
Estádio IVB T4b Qualquer N M0

Qualquer T N3 M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1

Grupamento por Estádios (Nasofaringe)

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio IIA T2a N0 M0
Estádio IIB T1 N1 M0

T2a N1 M0
T2b N0, N1 M0

Estádio III T1 N2 M0
T2a, T2b N2 M0
T3 N0, N1, N2 M0

Estádio IVA T4 N0, N1, N2 M0
Estádio IVB Qualquer T N3 M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Faringe 
 
T1 
T2 
T3 
T4a 
 
 
T4b 

Orofaringe 
≤ 2 cm 
> 2 cm até 4 cm 
> 4 cm 
Laringe, músculos profundos/extrínsecos da 
língua, pterigóide medial, palato duro, 
mandíbula 
Músculo pterigóide lateral, lâminas pterigóides, 
nasofaringe lateral, base do crânio, artéria 
carótida 

 
T1 
 
T2 
 
T3 
T4a 
 
 
T4b 

Hipofaringe 
≤ 2 cm, limitado a uma sub-localização 
anatômica 
>2 cm até 4 cm ou mais de uma sub-localização 
anatômica 
> 4 cm ou com fixação na laringe 
Cartilagem tireóide/cricóide, osso hióide, 
glândula tireóide, esôfago, compartimento 
central de partes moles 
Fáscia pré-vertebral, artéria carótida, estruturas 
mediastinais 

 
N1 
N2 
 
 
N3 

Orofaringe e Hipofaringe 
Homolateral, único, ≤ 3 cm 
(a) Homolateral, único, > 3 cm até 6 cm 
(b) Homolateral, múltiplo, ≤ 6 cm 
(c) Bilateral, contralateral  ≤ 6 cm 
> 6 cm 
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Nasofaringe 
T1 
T2 
    T2a 
 
    T2b 
T3 
T4 
 
 
 
N1 
 
N2 
 
N3 
 
 

Nasofaringe 
Partes moles 
       Orofaringe/cavidade nasal sem extensão 
       parafaríngea 
       Tumor com extensão parafaríngea 
Invasão de estruturas ósseas, seios paranasais 
Extensão intracraniana, comprometimento de 
nervos cranianos, fossa infratemporal, 
hipofaringe, órbita, espaço mastigador 
 
Metástase unilateral em linfonodo(s) ≤6 cm, 
acima da fossa supra-clavicular 
Metástase bilateral em linfonodo(s) ≤ 6 cm, 
acima da fossa supra-clavicular 
(a) > 6 cm 
(b) na fossa supra-clavicular 
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Laringe
(CID-O C32.0, 1, 2, C10.1)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, laringoscopia e diagnóstico por
imagem

Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações e sub-localizações anatômicas

  1. Supraglote (C32.1)
(i) Epiglote supra-hióidea [incluindo

extremidade, superfícies lingual
(anterior) (C10.1) e laríngea]

(ii) Prega ariepiglótica, face laríngea
(iii) Aritenóide
(iv) Epiglote infra-hióidea
(v)  Bandas ventriculares (falsas cordas)

  2. Glote (C32.0)
(i) Cordas vocais (verdadeiras)
(ii) Comissura anterior
(iii)      Comissura posterior

  3. Subglote (C32.2)

Supraglote,
excluindo a
epilaringe

Epilaringe
(incluindo
zona
marginal)}

}
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Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T -Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

Supraglote
T1      Tumor limitado a uma sub-localização  anatômica da

supraglote, com mobilidade normal da corda vocal
T2      Tumor que invade  a mucosa  de  mais de uma sub-

localização anatômica adjacente da supraglote ou a
glote ou região externa à supraglote (p. ex., a mucosa
da base da língua, a valécula, a parede medial do seio
piriforme), sem fixação da laringe

T3       Tumor limitado à laringe com fixação da corda vocal
e/ou invasão de qualquer uma das seguintes estrutu-
ras: área pós-cricoide, tecidos pré-epiglóticos, espa-
ço para-glótico, e/ou com erosão mínima da cartila-
gem tireóide (p. ex., córtex interna)

T4a    Tumor  que  invade  toda  a  cartilagem  tireóide e/ou
estende-se aos tecidos além da laringe, p. ex., tra-
quéia, partes moles do pescoço, incluindo músculos
profundos/extrínsicos da língua (genioglosso,
hioglosso, palatoglosso e estiloglosso), alça muscular,
tireóide e esôfago
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T4b    Tumor que invade o espaço pré-vertebral, estruturas
mediastinais ou adjacente a artéria carótida

Glote
T1       Tumor limitado à(s) corda(s) vocal(ais) (pode envol-

ver a comissura anterior ou posterior), com mobili-
dade normal da(s) corda(s)
T1a  Tumor limitado a uma corda vocal
T1b  Tumor que envolve ambas as cordas vocais

T2       Tumor que se estende à supraglote e/ou subglote,  e/
ou com mobilidade diminuída da corda vocal

T3       Tumor limitado à laringe, com fixação da corda
vocal e/ou que invade o espaço para-glótico, e/ou com
erosão mínima da cartilagem tireóide (p.ex., córtex
interna)

T4a       Tumor que invade completamente a cartilagem tireóide,
ou estende-se aos tecidos além da laringe, p.ex., tra-
quéia, partes moles do pescoço, incluindo músculos
os profundos/extrínsecos da língua (genioglosso,
hioglosso, palatoglosso e estiloglosso), alça muscular,
tireóide e esôfago

T4b     Tumor que invade o espaço pré-vertebral, estruturas
mediastinais ou adjacente a artéria carótida

Subglote
T1 Tumor limitado à subglote
T2 Tumor que se estende à(s) corda(s) vocal(ais), com

mobilidade normal ou reduzida
T3 Tumor limitado à laringe, com fixação da corda vocal
T4a Tumor que invade a cartilagem cricóide ou tireóide

e/ou estende-se a outros tecidos além da laringe,
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p. ex., traquéia, partes moles do pescoço, incluindo
músculos profundos/extrínsecos da língua
(genioglosso, hioglosso, palatoglosso e estiloglosso),
tireóide e esôfago

T4b Tumor que invade o espaço pré-vertebral, estruturas
mediastinais ou adjacente a artéria carótida

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

3 cm ou menos em sua maior dimensão
N2 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

mais de 3 cm até 6 cm em sua maior dimensão; ou
em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum de-
les com mais de 6 cm em sua maior dimensão; ou
em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum
deles com mais de 6 cm em sua maior dimensão
N2a Metástase em um único linfonodo homolateral,

com mais de 3 cm até 6 cm em sua maior
dimensão

N2b Metástase em linfonodos homolaterais
múltiplos, nenhum deles com mais de 6cm
em sua maior dimensão

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum deles com mais de
6 cm em sua maior dimensão

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua
maior dimensão

Nota:   Os linfonodos de linha média são considerados linfonodos homolaterais.
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M - Metástase à distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0    O exame histológico do espécime de um esvazia-
mento cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou mais
linfonodos. Já o exame histológico do espécime de
um esvaziamento cervical radical ou modificado in-
cluirá, geralmente, 10 ou mais linfonodos. Se os
linfonodos são negativos, mesmo que o número usu-
almente examinado seja não encontrado, classifica-
se como pN0. Quando o tamanho for um critério para
a classificação pN, mede-se a metástase e não o
linfonodo inteiro.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 23.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
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Estádio III T1, T2 N1 M0
T3 N0, N1 M0

Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0
T4a N0, N1, N2 M0

Estádio IVB T4b Qualquer N M0
QualquerT N3 M0

Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Laringe 
 
T1 

 
T2 
     
 

   T3 
 
 

   T4a 
 
 

   T4b 
 

Supraglote 
Uma sub-localização anatômica, mobilidade 
normal 
Mucosa de  mais de uma sub-localização 
adjacente da supraglote ou da glote, ou de região 
adjacente fora da supraglote; sem fixação 
Fixação da corda, ou invasão da área pós-
cricóide, tecidos pré-epiglóticos, espaço 
paraglótico, erosão da cartilagem tireóide 
Toda a cartilagem tireóide; traquéia, partes moles 
do pescoço: músculos profundos/extrínsecos da 
língua, alça muscular  tireóide e esôfago 
Espaço pré-vertebral, estruturas mediastinais,  
artéria carótida 
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Laringe (continuação) 
 
  T1 
 
 
  T2 
 

  T3 
 
  T4a 
 

  T4b 
 

Glote 
Limitado à(s) corda(s) vocal(is), mobilidade normal 
(a) uma corda 
(b)  ambas as cordas 
Supraglote, subglote, mobilidade de corda vocal  
diminuída 
Fixação da corda, espaço paraglótico, erosão de 
cartilagem tieróide 
Toda a cartilagem tireóide; traquéia; partes moles do 
pescoço: músculos profundos/extrínsecos da língua,alça 
muscular; tireóide e esôfago 
Espaço pré-vertebral, estruturas mediastinais, artéria 
carótida 

 
  T1 
  T2 
 
  T3 
  T4a 
 
 
  T4b 

 

Subglote 
Limitado à subglote 
Extensão à(s) corda(s) vocal(is) com mobilidade  
normal ou diminuída 
Fixação da corda vocal 
Toda a cartilagem tireóide ou cricóide; traquéia,  
músculos profundos/extrínsecos da língua, alça 
muscular, tireóide e esôfago 
Espaço pré-vertebral, estruturas mediastinais, artéria 
carótida 

 
  N1 
  N2 
 
 
  N3 

Todas as localidades 
Homolateral, único ≤ 3 cm  
(a) Homolateral, único > 3 cm até 6 cm 
(b) Homolateral, múltiplo ≤ 6 cm 
(c) Bilateral, contralateral, ≤ 6 cm 

  > 6 cm 
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Cavidade Nasal e Seios Paranasais
(CID-O C30.0, 31.0, 1)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações e sub-localizações anatômicas

• Cavidade Nasal (C30.0)
   Septo
   Assoalho
   Parede lateral
   Vestíbulo

• Seio maxilar (C31.0)
• Seio etmoidal (C31.1)

   Esquerdo
   Direito

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

Seio Maxilar
T1 Tumor limitado à mucosa, sem erosão ou destruição

óssea
T2 Tumor que causa erosão ou destruição óssea, inclu-

indo extensão para o palato duro e/ou o meato nasal
médio, exceto extensão à parede posterior do seio
maxilar e lâminas pterigóides

T3 Tumor que invade qualquer umas das seguintes es-
truturas: osso da parede posterior do seio maxilar,
tecidos subcutâneos, assoalho ou parede medial da
órbita, fossa pterigóide, seios etmoidais

T4a Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: conteúdo orbitário anterior, pele da bochecha,
lâminas pterigóides, fossa infratemporal, lâmina
cribriforme, seio esfenoidal, seio frontal

T4b Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: ápice da órbita, duramater, cérebro, fossa
craniana média, outros nervos cranianos que não o
da divisão maxilar do trigêmio V2, nasofaringe, clivus

Cavidade Nasal e Seio Etmoidal
T1 Tumor restrito a uma das sub-localizações da cavi-

dade nasal ou seio etmoidal, com ou sem invasão óssea
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T2 Tumor que envolve duas sub-localizações de uma
única localização ou que se estende para uma locali-
zação adjacente dentro do complexo naso-etmoidal,
com ou sem invasão óssea

T3 Tumor que se estende à parede medial ou assoalho
da órbita, seio maxilar, palato, ou lâmina cribriforme

T4a Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: conteúdo orbitário anterior, pele do nariz ou da
bochecha, extensão mínima para fossa craniana ante-
rior, lâminas pterigóides, seio esfenoidal, seio frontal

T4b Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: ápice da órbita, duramater, cérebro, fossa
craniana média, outros nervos cranianos que não seja
o da divisão maxilar do trigêmio V2, nasofaringe,
clivus

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

3 cm ou menos em  sua maior dimensão
N2 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

mais de 3 cm até 6 cm em sua maior dimensão; ou
em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão; ou em
linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão
N2a Metástase em um único linfonodo

homolateral, com mais de 3 cm até  6 cm
em sua maior dimensão

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múl-
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tiplos, nenhum deles com mais de 6 cm em
sua maior dimensão

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum deles com mais de 6
cm em sua maior dimensão

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua
maior dimensão

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T,  N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de um esvaziamen-
to cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou mais
linfonodos. Já o exame histológico do espécime de
um esvaziamento cervical radical ou modificado in-
cluirá, geralmente, 10 ou mais linfonodos. Se os
linfonodos são negativos, mesmo que o número usu-
almente examinado seja não encontrado, classifica-
se como pN0. Quando o tamanho for um critério para
a classificação pN, mede-se a metástase e não o
linfonodo inteiro.

Nota:  Os linfonodos  da linha média são considerados linfonodos homolaterais.
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G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 23.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0
Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0
Estádio IVB T4b Qualquer N M0

Qualquer T N3 M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1



50                                                  TUMORES DA CABEÇA E PESCOÇO

Resumo Esquemático

Cavidade Nasal e Seios Paranasais 

 
T1 
T2 
 
T3 
 
 
T4a 
 
 
T4b 

Seio Maxilar 
Mucosa antral 
Erosão/destruição óssea, palato duro, meato nasal 
médio  
Parede posterior do seio maxilar, tecidos subcutâneos, 
assoalho/parede medial da órbita, fossa pterigóide, 
seio(s) etmoidal(ais) 
Órbita anterior, pele da bochecha, lâminas 
pterigóides, fossa infratemporal, lâmina cribriforme, 
seios esfenoidal/frontal 
Ápice da órbita, duramater, cérebro, fossa craniana 
média, outros nervos cranianos que não seja o da 
divisão maxilar do trigêmio V2, nasofaringe, clivus 
 

 
T1 
T2 
 
T3 
 
T4a 
 
 
T4b 

Cavidade Nasal e Seio Etmoidal 
Uma sub-localização anatômica 
Duas sub-localizações ou localização naso-etmoidal 
adjacente 
Parede medial/assoalho da órbita, seio maxilar, 
palato, lâmina cribriforme 
Órbita anterior, pele do nariz/bochecha, fossa 
craniana anterior (mínimo), lâminas pterigóides, seios 
esfenoidal/ frontal 
Ápice da órbita, duramater, cérebro, fossa craniana 
média, outros nervos cranianos que não seja o da 
divisão maxilar do trigêmio V2, nasofaringe, clivus 

 
N1 
N2 
 
 
N3 

Todas as Localizações 
Homolateral, único, ≤ 3 cm 
(a) Homolateral, único,  > 3 cm até 6 cm. 
(b) Homolateral, múltiplo, ≤ 6 cm. 
(c) Bilateral, contralateral, ≤ 6 cm. 
> 6 cm 
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Glândulas Salivares
(CID-O C07, C08)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para os carcinomas das
glândulas salivares maiores. Os tumores originários das glân-
dulas salivares menores (glândulas muco-secretoras na mem-
brana de revestimento do trato aero-digestivo superior) não se
incluem nesta classificação, mas na sua localização anatômica
de origem, p. ex., lábio. Deve haver confirmação histológica da
doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações anatômicas

• Glândula parótida (C07.9)
• Glândula submandibular (submaxilar) (C08.0)
• Glândula sub-lingual (C08.1)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão,

sem extensão extra-parenquimatosa.*
T2 Tumor com mais de 2 cm até 4 cm em sua maior

dimensão, sem extensão extra-parenquimatosa*
T3 Tumor com mais de 4 cm e/ou tumor com extensão

extraparenquimatosa*
T4a Tumor que invade pele, mandíbula, canal auditivo ou

nervo facial
T4b Tumor que invade base do crânio, lâminas pterigóides

ou adjacente à artéria carótida

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

3 cm ou menos em  sua maior dimensão
N2 Metástase em um único linfonodo homolateral, com

mais de 3 cm até 6 cm em sua maior dimensão, ou
em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão, ou em
linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles
com mais de 6 cm em sua maior dimensão

Nota: * Extensão extraparenquimatosa é a evidência clínica ou macroscópica
de invasão de partes moles ou nervo, exceto aquele listado em T4a e T4b.
A evidência microscópica isolada não constitui uma extensão
extraparenquimatosa, para efeito de classificação.
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N2a Metástase em um único linfonodo
homolateral, com mais de 3 cm até 6 cm
em sua maior dimensão

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múl-
tiplos, nenhum deles com  mais de 6 cm em
sua maior dimensão

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum deles com mais de 6
cm em sua maior dimensão

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua
maior dimensão

Nota:  Os linfonodos  da linha média são considerados linfonodos homolaterais.

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

p TNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de um esvaziamen-
to cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou mais
linfonodos. Já o exame histológico do espécime de
um esvaziamento cervical radical ou modificado in-
cluirá, geralmente, 10 ou mais linfonodos. Se os
linfonodos são negativos, mesmo que o número usu-
almente examinado seja não encontrado, classifica-
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se como pN0. Quando o tamanho for um critério para
a classificação pN, mede-se apenas a metástase e
não o linfonodo inteiro.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 23.

Grupamento por Estádios

Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1 M0
Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0
Estádio IVB T4b Qualquer N M0

Qualquer T N3 M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Glândulas Salivares 

   T1 
   T2 
 
   T3 
   T4a 
   T4b 
 
   N1 
   N2 
 
 

N3 

≤ 2 cm, sem extensão extraparenquimatosa 
> 2 cm até 4 cm, sem extensão 
extraparenquimatosa 
>  4 cm e/ou extensão extraparenquimatosa 
Pele, mandíbula, canal auditivo, nervo facial 
Base do crânio, lâminas pterigóides, artéria 
carótida 
Homolateral, único ≤ 3 cm 
(a) Homolateral, único,  > 3 cm até 6 cm 
(b) Homolateral, múltiplo, ≤ 6 cm 
(c) Bilateral, contralateral, ≤ 6 cm 
> 6 cm 
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Glândula Tireóide
(CID-O C73)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável apenas para carcinomas. Deve ha-
ver confirmação microscópica da doença e divisão dos casos
por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, endoscopia e diagnóstico por
imagem

Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os cervicais e os mediastinais su-
periores.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão,

limitado à tireóide
T2 Tumor com mais de 2 cm até 4 cm em sua maior

dimensão, limitado à tiróide
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T3 Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão,
limitado à tiróide, ou qualquer tumor com extensão
extratireoidiana mínima (p. ex., extensão ao músculo
esterno-tiroideano ou partes moles peri-tiroidianas)

T4a Tumor que se estende além da cápsula da tiróide e
invade qualquer uma das seguintes estruturas: tecido
subcutâneo mole, laringe, traquéia, esôfago, nervo
laríngeo recurrente

T4b Tumor que invade fáscia pré-vertebral, vasos
mediastinais ou adjacente artéria carótida

T4a* (Somente para carcinoma anaplásico) Tumor (de
qualquer tamanho) limitado à tiróide ♣

T4b* (Somente para carcinoma anaplásico) Tumor (de qual-
quer tamanho) que se estende além da cápsula da
tiróide 

Nota:   Tumores multifocais de todos os tipos histológicos devem ser designados
(m) (o maior determina a classificação), p.ex., T2(m).
* Todos os carcinomas indiferenciados/anaplásicos de tiróide são consi-
derados T4.
♣ Carcinoma anaplásico intratiroidiano - considerado cirurgicamente
ressecável

Carcinoma anaplásico extratiroidiano - considerado cirurgicamente
irressecável

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais
N1a Metástase no nível VI (linfonodos pré-traqueal e para-

traqueal, incluindo pré-laríngeo e o de Delphian)
N1b Metástase em outro linfonodo cervical unilateral, bi-

lateral ou contralateral, ou em linfonodo mediastinal
superior
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

p TNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de um esvaziamen-
to cervical seletivo incluirá, geralmente, 6 ou mais
linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mesmo
que o número usualmente examinado seja não en-
contrado, classifica-se como pN0.

Tipos Histopatológicos

Os quatro principais tipos histopatológicos são:

• Carcinoma papilífero (incluindo aqueles com arranjo
folicular)

• Carcinoma folicular (incluindo os denominados carcino mas
de células de Hürthle)

• Carcinoma medular
• Carcinoma indiferenciado/anaplásico
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Grupamento por Estádios

Recomenda-se o grupamento por estádios diferenciados para
os carcinomas papilífero e folicular, carcinoma medular e car-
cinoma indiferenciado/anaplásico:

Papilífero ou Folicular

Abaixo de 45 anos
Estádio I Qualquer T Qualquer N M0
Estádio II Qualquer T Qualquer N M1

Papilífero ou Folicular, 45 anos ou mais e Medular

Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1a M0
Estádio IVA T1, T2, T3 N1b M0

T4a N0, N1 M0
Estádio IVB T4b Qualquer N M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1

 Anaplásico/indiferenciado (todos os casos são estádio IV)

Estádio IVA T4a Qualquer N M0
Estádio IVB T4b Qualquer N M0
Estádio IVC Qualquer T Qualquer N M1
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Glândula Tireóide 

 
T1 
T2 
T3 
T4a 
 
T4b 

Carcinomas papilífero, folicular e medular 
≤ 2 cm intratireoidiano 
>  2 cm até 4 cm intratireoidiano 
>  4 cm ou com extensão mínima 
Subcutâneo, laringe, traquéia, esôfago, nervo laríngeo 
recurrente 
Fáscia pré-vertebral, vasos mediastinais, artéria 
carótida 

 
T4a 
T4b 
 
 

Carcinoma anaplásico/ indiferenciado 
Uma sub-localização anatômica 
Duas sub-localizações ou localização naso-etmoidal 
adjacente 

 
N1a 
N1b 

Todos os tipos 
Nível VI 
Outras regiões 

 

Resumo Esquemático
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TUMORES DO APARELHO DIGESTIVO

Notas Introdutórias

As seguintes localizações anatômicas são incluídas:

• Esôfago
• Estômago
• Intestino Delgado
• Cólon e Reto
• Canal Anal
•  Fígado
• Vesícula Biliar
• Vias Biliares Extra-Hepáticas
• Ampola de Vater
• Pâncreas

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:

• Regras para classificação com os procedimentos para
 avaliar as categorias T, N e M. Métodos adicionais

  podem ser usados quando melhoram a exatidão da
  avaliação antes do tratamento
• Localizações e sub-localizações anatômicas, quando
  apropriado
• Definição dos linfonodos regionais
• TNM - Classificação clínica
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• pTNM - Classificação patológica
• G - Graduação histopatológica
• Grupamento por estádios
• Resumo esquemático

Linfonodos Regionais

O número de linfonodos geralmente incluídos no espécime da
linfadenectomia é informado em cada localização primária.

Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]
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Graduação Histopatológica

As seguintes definições das categorias G aplicam-se a todos os
tumores do aparelho digestivo, exceto ao fígado:

G - Graduação Histopatológica
GX Grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
pode ser descrita pelo símbolo R.  As definições da classifica-
ção R aplicam-se a todos os tumores do aparelho digestivo.
Elas são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Esôfago
(CID-O C15)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para os carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença e divisão dos casos
por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia (inclusive broncoscopia) e/ou
exploração cirúrgica

 Categorias N     Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

 Categorias M    Exame físico, diagnóstico por imagem e/
ou exploração cirúrgica

Sub-localizações anatômicas

1. Esôfago cervical (C15.0): se inicia na borda inferior da car-
tilagem cricóide e termina no estreito superior do tórax
(incisura jugular), a aproximadamente 18 cm dos dentes in-
cisivos superiores.

2. Esôfago torácico
(i) O terço superior do esôfago (C15.3) estende-se des-

de o estreito superior do tórax até o nível da bifurca-
ção traqueal, a aproximadamente 24 cm dos dentes
incisivos superiores
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(ii) O terço médio do esôfago (C15.4) é a metade
proximal do esôfago entre a bifurcação traqueal e a
junção esôfago-gástrica. O nível inferior está a apro-
ximadamente 32 cm dos dentes incisivos superiores

(iii) O terço inferior do esôfago (C15.5), com aproxima-
damente 8 cm de comprimento (inclui o e s ô f a g o
abdominal), é a metade distal do esôfago entre a bi-
furcação traqueal e a junção gastro-esofágica. O ní-
vel inferior está a aproximadamente 40 cm dos den-
tes incisivos superiores.

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os seguintes:

Esôfago cervical:
• Escaleno
• Jugular interno
• Cervical superior e inferior
• Peri-esofageano
• Supraclavicular

Esôfago intratorácico - superior, médio e inferior:
• Peri-esofagágico superior (acima da veia ázigo)
• Subcarinal
• Peri-esofágico inferior (abaixo da veia ázigo)
• Mediastinal
• Peri-gástrico, exceto o celíaco
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor que invade a lâmina própria ou a submucosa
T2 Tumor que invade a muscular própria
T3 Tumor que invade a adventícia
T4 Tumor que invade as estruturas adjacentes

N -Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

Para os tumores do esôfago torácico inferior
M1a Metástase em linfonodos celíacos
M1b Outra metástase à distância

Para os tumores do esôfago torácico superior
M1a Metástase em linfonodos cervicais
M1b Outra metástase à distância
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Para os tumores do esôfago torácico médio
M1a Não aplicável
M1b Metástase em linfonodo não regional ou

outra metástase à distância.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia mediastinal incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio IIA T2, T3 N0 M0
Estádio IIB T1, T2 N1 M0
Estádio III T3 N1 M0

T4 Qualquer N M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1
Estádio IVA Qualquer T Qualquer N M1a
Estádio IVB Qualquer T Qualquer N M1b
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Resumo Esquemático

Esôfago 

T1 

T2 

T3 

T4 

N1 

M1 

 

M1a 

M1b 

 

M1a 

M1b 

 

M1b 

Lâmina própria, submucosa 

Muscular própria 

Adventícia 

Estruturas adjacentes 

Regional 

Metástase a distância 

Tumor do terço inferior do esôfago 

Linfonodos celíacos 

Outra metástase à distância 

Tumor do terço superior do esôfago 

Linfonodos cervicais 

Outra metástase à distância 

Tumor do terço médio do esôfago 

Metástase à distância incluindo linfonodos 
não regionais 
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Estômago
(CID-O C16)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia, e/ou exploração cirúrgica

Categorias N     Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M     Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Sub-localizações Anatômicas

1. Cárdia (e junção gastroesofágica)  (C16.0)
2. Fundo do estômago (C16.1)
3. Corpo do estômago (C16.2)
4. Antro gástrico (C16.3) e  Piloro (C16.4)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais do estômago são os perigástricos ao
longo da pequena e grande curvaturas e os localizados ao longo
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das artérias gástrica esquerda, hepática comum, esplênica e
celíaca, e os linfonodos hepato-duodenais. Os linfonodos regio-
nais da junção esôfago-gástrica são para-cárdicos, gástricos
esquerdos, celíacos, diafragmáticos e os mediastinais inferiores
para-esofageanos.

O envolvimento de outros linfonodos intra-abdominais - tais
como os retropancreáticos, mesentéricos e para-aórticos - é
classificado como metástase à distância.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ: tumor intra-epitelial sem invasão da

lâmina própria
T1 Tumor que invade a lâmina própria ou a submucosa.
T2 Tumor que invade a muscular própria ou a subserosa.1

T2a  Tumor que invade a muscular própria
T2b  Tumor que invade a subserosa

T3 Tumor que penetra a serosa (peritônio visceral) sem
invadir as estruturas adjacentes1, 2, 3

T4 Tumor que invade as estruturas adjacentes1, 2, 3

Notas:  1. O tumor pode penetrar a muscular própria com extensão para os
ligamentos gastro-cólico ou gastro-hepático ou para o omento maior ou
menor, sem perfuração do peritônio visceral que cobre estas estruturas.
Nesse caso, o tumor é classificado como T2b. Se existe perfuração do
peritônio visceral que reveste os ligamentos gástricos ou os omentos, o
tumor é classificado como T3.
2. As estruturas adjacentes ao estômago são o baço, cólon transverso,
fígado, diafragma, pâncreas, parede abdominal, supra-renal, rim, intesti-
no delgado e retroperitôneo.
3. A extensão intramural para o duodeno ou esôfago é classificada pela
profundidade da maior invasão em qualquer dessas localizações, inclusive
o estômago.
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em 1 a 6 linfonodos regionais
N2 Metástase em 7 a 15 linfonodos regionais
N3 Metástase em mais de 15 linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 15 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.
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Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T1 N1 M0

T2a/b N0 M0
Estádio II T1 N2 M0

T2a/b N1 M0
T3 N0 M0

Estádio IIIA T2a/b N2 M0
T3 N1 M0
T4 N0 M0

Estádio IIIB  T3 N2 M0
Estádio IV T4 N1, N2, N3 M0

T1, T2, T3 N3 M0
Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Estômago 

T1 

T2 

T2a 

T2b 

T3 

T4 

N1 

N2 

 N3 

Lâmina própria, submucosa 

Muscular própria, subserosa 

Muscular própria 

Subserosa 

Penetra a serosa 

Estruturas adjacentes 

1 a 6 linfonodos 

7 a 15 linfonodos 

> 15 linfonodos 
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Intestino Delgado
(CID-O C17)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias N      Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M     Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Sub-localizações Anatômicas

1. Duodeno (C17.0)
2. Jejuno (C17.1)
3. Íleo (C17.2) (exclui a Válvula íleocecal C18.0)

Nota: Esta classificação não se aplica aos carcinomas da Ampola de Vater (ver na
página 96).

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais para o duodeno são os pancreático-
duodenais, pilóricos, hepáticos (pericoledocianos, císticos e
hilares) e os mesentéricos superiores.
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Os linfonodos regionais para o íleo e o jejuno são os mesentéricos,
incluindo os mesentéricos superiores e para o íleo terminal, os
íleocólicos, incluindo os cecais posteriores.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor que invade a lâmina própria ou a submucosa
T2 Tumor que invade a muscular própria
T3 Tumor que invade desde a muscular própria até a

subserosa ou os tecidos perimusculares não
peritonizados (mesentério ou retroperitônio*), com
extensão de até 2 cm

T4 Tumor que perfura o peritônio visceral ou que invade
diretamente outros órgãos ou estruturas (inclusive
outras alças do intestino delgado, o mesentério, ou o
retroperitônio em mais de 2 cm e parede abdominal
por meio da serosa; e unicamente para o duodeno, a
invasão do pâncreas)

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

Nota:  * O tecido perimuscular não peritonizado é, para o jejuno e íleo, parte do
mesentério; e, para o duodeno, nas áreas nas quais a serosa está ausente,
parte do retroperitônio.
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
     Estádio I T1, T2 N0 M0

Estádio II T3, T4 N0 M0
Estádio III Qualquer T N1 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Instestino Delgado 

T1 

T2 

T3 

 

T4 

 

 N1 

Lâmina própria, submucosa 

Muscular própria 

Subserosa, tecidos perimusculares não peritonizados 

(mesentério, retroperitônio) ≤ 2cm 

Peritônio visceral, outros órgãos/ estruturas (inclusive 

mesentério, retroperitônio) > 2 

Regional 
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Cólon e Reto
(CID-O C18-C20)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Localizações e sub-localizações anatômicas

Cólon (C18)
1. Apêndice (vermiforme) (C18.1)
2. Ceco (C18.0)
3. Cólon ascendente (C18.2)
4. Ângulo hepático do cólon (C18.3)
5. Cólon transverso (C18.4)
6. Ângulo esplênico do cólon (C18.5)
7. Cólon descendente (C18.6)
8. Cólon sigmóide (C18.7)

Junção retossigmoidiana (C19)
Reto (C20)
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Linfonodos Regionais

Para cada localização ou sub-localização anatômica tem-se um
grupo de linfonodos regionais, como se segue:

Apêndice ileocólico
Ceco ileocólico, cólico direito
Cólon ascendente ileocólico, cólico direito, cólico médio
Ângulo hepático cólicos médios, cólicos direitos
Cólon transverso cólico direito, cólico médio, cólico es-

querdo, mesentérico inferior
Ângulo esplênico cólico médio, cólico esquerdo,

mesentérico inferior
Cólon descendente cólico esquerdo, mesentérico inferior
Cólon sigmóide sigmóide, cólico esquerdo, retal su-

perior (hemorroidal), mesentérico in-
ferior e retosigmóide

Reto retal superior, médio e inferior
(hemorroidal), mesentérico inferior,
ilíaco interno, mesoretal (paraproctal),
sacral lateral, pré-sacral, promontó-
rio sacral (Gerota)

Metástases em linfonodos diferentes dos listados acima são clas-
sificados como metástases à distância.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
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T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ: intra-epitelial ou invasão da lâmina

própria1

T1 Tumor que invade a submucosa
T2 Tumor que invade a muscular própria
T3 Tumor que invade além da muscular própria, alcan-

çando a subserosa ou os tecidos
peri-cólicos ou peri-retais, não peritonizados

T4 Tumor que invade diretamente outros órgãos ou es-
truturas2, 3 e/ou que perfura o peritônio visceral

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em 1 a 3 linfonodos regionais
N2 Metástase em 4 ou mais linfonodos regionais

M - Metástase à distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada

Notas:  1. Tis inclui as células neoplásicas confinadas à membrana basal
glandular (intra-epitelial) ou à lâmina própria (intramucoso), sem
extensão pela muscularis mucosae e sem alcançar a  submucosa.
2. No T4, a invasão direta inclui a invasão de outros segmentos do
cólon e reto através da serosa, p. ex.: invasão do cólon sigmóide por
um carcinoma do ceco.
3. O tumor que é aderente a outros órgãos ou estruturas,
macroscopicamente, é classificado como T4. Entretanto, não existe
tumor na aderência, microscopicamente, a classificação deve ser pT3.

Nota:  Um nódulo tumoral localizado no tecido adiposo peri-retal ou peri-cólico,
sem evidência histológica de linfonodo residual no nódulo, é classificado
na categoria pN como metástase em linfonodo regional se o nódulo tem
a forma e o contorno liso de um linfonodo. Se o nódulo tem um contorno
irregular, ele deve ser classificado na categoria T e também codificado
como V1 (invasão venosa microscópica) ou V2, se ele era
macroscopicamente evidente, pois existe uma forte probabilidade que
represente uma invasão venosa.
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M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 12 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1, T2 N0 M0
Estádio IIA T3 N0 M0

                 IIB T4 N0 M0
Estádio IIIA T1, T2 N1 M0

                IIIB T3, T4 N1 M0
                IIIC Qualquer T N2 M0

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Cólon e Reto 

T1 

T2 

T3 

 

T4 

 N1 

 N2 

 

Submucosa 

Muscular própria 

Subserosa, tecidos peri-cólicos/peri-natais, 
não peritonizados 

Peritônio víscera / outros órgãos ou estruturas  

< 3 linfonodos regionais 

> 3 linfonodos regionais 
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Canal Anal
(CID-O C21.1)

O canal anal estende-se do reto até a pele peri-anal (até a jun-
ção com a pele pilosa). É limitado pela mucosa que recobre o
esfíncter interno, incluindo o epitélio de transição e a linha
pectínea. Tumores da margem anal (CID-O C44.5) são classi-
ficados como tumores de pele (página 125).

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categoria N Exame físico, diagnóstico por imagem  e/ou
exploração cirúrgica

Categoria M Exame físico, diagnóstico por imagem  e/ou
exploração cirúrgica

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os peri-retais, os ilíacos internos e
os inguinais.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão.
T2 Tumor com mais de 2 cm até 5 cm em sua maior

dimensão
T3 Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão
T4 Tumor de qualquer tamanho que invade órgão(s)

adjacente(s), p. ex., vagina, uretra, bexiga

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodo(s) peri-retal(ais)
N2 Metástase em linfonodo(s) ilíaco(s) interno(s) e/ou

inguinal(ais) unilateral(ais)
N3 Metástase em linfonodos peri-retais e inguinais e/ou

linfonodos ilíacos internos bilaterais e/ou
inguinais bilaterais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

Nota: A invasão direta da parede retal, da pele peri-anal, do tecido subcutâneo ou
do(s) músculo(s) esfincteriano(s) isoladamente, não são classificadas como
T4.
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pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional peri-retal pélvica incluirá,
geralmente, 12 ou mais linfonodos; o exame
histológico do espécime de uma linfadenectomia
inguinal incluirá, geralmente, 6 ou mais linfonodos.
Se os linfonodos são negativos, mesmo que o núme-
ro usualmente examinado seja não encontrado, clas-
sifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

 Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0

T3 N0 M0
Estádio IIIA T1, T2, T3 N1 M0

T4 N0 M0
Estádio IIIB T4 N1 M0

Qualquer T N2, N3 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Canal anal 

T1 

T2 

T3 

T4 

 N1 

 N2 

 N3 

 

< 2 cm 

> 2 cm até 5 cm 

> 5 cm 

Órgão(s) adjacente(s) 

Peri-retal 

Ilíaco interno/ inguinal, unilateral 

Peri-retal e inguinal, ilíaco interno/inguinal, bilateral  
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Fígado
 (CID-O C22)

Regras para Classificação

A intenção primária da classificação é para o carcinoma
hepatocelular. Também pode ser usada para o colangiocarcinoma
do fígado (carcinoma de via biliar intra-hepático). Deve haver
confirmação histológica da doença e divisão dos casos por tipo
histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Sub-localizações Anatômicas

1. Fígado (C22.0)
2. Via biliar intra-hepátic (C22.1)

Nota:  A presença de cirrose, apesar de ser um importante fator prognóstico, não
afeta a classificação TNM, sendo uma variável prognóstica independente.
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Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os hilares, hepáticos (situados ao
longo da artéria hepática), peri-portais (situados ao longo da
veia porta) e aqueles situados ao longo da veia cava inferior
abdominal acima da veia renal (exceto os nódulos frênicos in-
feriores).

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário

T1 Tumor único sem invasão vascular
T2 Tumor único com invasão vascular ou tumores múlti-

plos, nenhum deles com mais de 5 cm em sua maior
dimensão

T3 Tumores múltiplos, com mais de 5 cm em sua maior
dimensão ou tumor que envolve o ramo principal da
veia porta ou veia hepática

T4 Tumor(es) com invasão direta de outros órgãos adja-
centes, que não a vesícula biliar ou com perfuração
do peritônio visceral

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais



88                                             TUMORES DO APARELHO DIGESTIVO

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 3 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Para a graduação histopatológica consultar:
Edmondson HA, Steiner PE. Primary carcinoma of the liver: a study
of 100 cases among 48.900 necropsies. Cancer 1954; 7-462-504.

A graduação histológica de Edmonson/Steiner é constituída de
graus 1, 2, 3 e 4.

Grupamento por Estádios

Estádio I T1 N0 M0
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Estádio II T2 N0 M0
Estádio IIIA T3 N0 M0
Estádio IIIB T4 N0 M0
Estádio IIIC Qualquer T N1 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N MI

Resumo Esquemático

Fígado 

T1 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

 

 N1  

 

Único sem invasão vascular 

Único com invasão vascular 

Múltiplo < 5 cm 

Múltiplo > 5 cm 

Invade ramo principal  das veias porta ou hepática 

Invade outros órgãos adjacentes que não a vesícula  
biliar       

Perfura peritônio visceral 

Regional 
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Vesícula Biliar
(CID-O C23)

Regras para Classificação

A classificação é aplicada somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os do ducto cístico e os
pericoledocianos, hilares, peripancreáticos (limitados apenas à
cabeça pancreática), periduodenais, periportais, celíacos e
mesentéricos superiores.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
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T1 Tumor que invade a lâmina própria ou a camada
muscular
T1a   Tumor que invade a lâmina própria
T1b   Tumor que invade a camada muscular

T2 Tumor que invade o tecido conjuntivo perimuscular,
sem extensão além da serosa ou intra-hepática

T3 Tumor que perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou
que invade diretamente o fígado e/ou um outro órgão
ou estrutura  adjacente, por ex., estômago, duodeno,
cólon, pâncreas, omento, vias biliares  extra-
hepáticas

T4 Tumor que invade a veia porta principal ou a artéria
hepática, ou que invade dois ou mais órgãos ou es-
truturas extra-hepáticas

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 3 ou



92                                             TUMORES DO APARELHO DIGESTIVO

mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T2 N0 M0
Estádio IIA T3 N0 M0
Estádio IIB T1, T2, T3 N1 M0
Estádio III T4 Qualquer N M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Vesícula Biliar 

T1 

   T1a 

   T1b 

T2 

 T3 

 T4 

 

 N1 

Parede da vesícula biliar 

Lâmina própria 

Muscular 

Tecido conjuntivo perimuscular 

Serosa, um órgão e/ou fígado 

Veia porta, artéria hepática ou dois ou mais órgãos  

extra-hepáticos 

Linfonodos regionais 
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Vias Biliares Extra-Hepáticas
 (CID-O C24.0)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas de vias
biliares extra-hepáticas e para aqueles  da bolsa  colédociana.

Deve haver confirmação histológica da doença.
Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M

são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias  N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os do ducto cístico, pericoledociano,
hilares, peripancreáticos (limitados somente à cabeça pancreá-
tica), periduodenais, periportais, celíacos e mesentéricos supe-
riores.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
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T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor confinado ao ducto biliar
T2 Tumor que invade além da parede do ducto biliar
T3 Tumor que invade o fígado, a vesícula biliar, o pân-

creas e/ou, unilateralmente, as tributárias da veia porta,
(direita ou esquerda) ou da artéria hepática (direita
ou esquerda)

T4 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: veia porta principal ou suas tributárias bilate-
ralmente, artéria hepática comum, ou outras estrutu-
ras adjacentes, por ex., cólon, estômago, duodeno,
parede abdominal

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
MO Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 3 ou
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mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T2 N0 M0
Estádio IIA T3 N0 M0
Estádio IIB T1, T2, T3 N1 M0
Estádio III T4 Qualquer N M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Vias Biliares Extra-Hepáticas 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

 N1 

Parede do ducto 

Além da parede do ducto 

Fígado, vesícula biliar, ou vasos unilateralmente 

Outros órgãos adjacentes, ou vasos principais ou  
vasos bilateralmente 

Linfonodos regionais 

 



96                                            TUMORES DO APARELHO DIGESTIVO

Ampola de Vater
(CID-O C24.1)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M.

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são:

Superiores Superiores à cabeça e corpo pancreáticos
Inferiores Inferiores à cabeça e corpo pancreáticos
Anteriores Linfonodos pancreaticoduodenais anterio-

res, pilóricos e mensentéricos proximais
Posteriores Linfonodos pancreaticoduodenais posterio-

res, do ducto biliar comum, e mesentéricos
proximais

Nota: Os linfonodos esplênicos e os da cauda do pâncreas não são considerados
regionais. Metástases para estes linfonodos são classificadas como M1.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor limitado à ampola de Vater ou ao esfíncter de

Oddi
T2 Tumor que invade a parede duodenal
T3 Tumor que invade pâncreas
T4 Tumor que invade partes moles peri-pancreáticas, ou

outros órgãos ou estruturas adjacentes

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
MO Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos,
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mesmo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T2 N0 M0
Estádio IIA T3 N0 M0
Estádio IIB T1, T2, T3 N1 M0
Estádio III T4 Qualquer N M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Ampola de Vater 

T1 

T2 

T3 

T4 

 N1 

Ampola de Vater ou esfíncter de Oddi 

Parede duodenal 

Pâncreas 

Além do pâncreas 

Regional 
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Pâncreas
(CID-O C25)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas do pân-
creas exócrino. Deve haver confirmação histológica ou citológica
da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem e/ou
exploração cirúrgica

Sub-localizações Anatômicas

1. Cabeça do pâncreas1  (C25.0)
2. Corpo do pâncreas2 (C25.1)
3. Cauda do pâncreas3   (C25.2)

Notas: 1. Tumores da cabeça do pâncreas são aqueles originados à direita da
borda esquerda da veia mesentérica superior. O processo uncinado é con-
siderado como parte da cabeça.
2.  Tumores do corpo do pâncreas são aqueles originados entre a borda
esquerda da veia mesentérica superior e a borda esquerda da aorta.
3. Tumores da cauda são aqueles originados entre a borda esquerda da
aorta e o hilo esplênico.
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Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os peripancreáticos, que podem ser
subdivididos em:

Superiores Superiores à cabeça e ao corpo
Inferiores Inferiores à cabeça e ao corpo
Anteriores Pancreaticoduodenais anteriores, pilóricos

(limitados somente aos tumores da cabeça)
e mesentéricos proximais

Posteriores Pancreaticoduodenais posteriores, do ducto
biliar comum, e mesentéricos proximais

Esplênicos Linfonodos do hilo esplênico e da cauda do
pâncreas (somente para os tumores do cor-
po e da cauda)

Celíacos (Somente para os tumores da cabeça do
pâncreas)

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor limitado ao pâncreas, com 2 cm ou menos em
sua maior dimensão

T2 Tumor limitado ao pâncreas, com mais de 2 cm em
sua maior dimensão

T3 Tumor que se estende além do pâncreas, mas sem
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envolvimento do plexo celíaco ou artéria mesentérica
superior

T4 Tumor que envolve o plexo celíaco ou artéria
mesentérica superior

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 63.
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Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T2 N0 M0
Estádio IIA T3 N0 M0
Estádio IIB T1, T2, T3 N1 M0
Estádio III T4 Qualquer N M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Pâncreas 

T1 

T2 

T3 

T4 
 

 N1 

Limitado ao pâncreas, ≤ 2cm 

Limitado ao pâncreas, > 2cm 

Além do pâncreas 

Plexo celíaco ou artéria mesentérica superior 
 

Regional 
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TUMORES DO PULMÃO E DA PLEURA

Notas Introdutórias

As classificações aplicam-se aos carcinomas do pulmão e ao
mesotelioma maligno da pleura.

Cada localização primária é descrita sob os seguintes títulos:

• Regras para classificação, com os procedimentos para
estabelecer as categorias T, N e M. Métodos adicionais
podem ser usados quando melhorarem a exatidão da ava-
liação antes do tratamento.

• Sub-localizações anatômicas, quando apropriado
• Definição dos linfonodos regionais
• TNM - Classificação clínica
• pTNM - Classificação patológica
• G - Graduação histopatológica, quando aplicável
• Grupamento por estádios
• Resumo esquemático

Linfonodos Regionais

A extensão direta do tumor primário em linfonodos é classifica-
da como metástase em linfonodos.
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Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)

     Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Classificação R
A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
pode ser descrita pelo símbolo R. As definições da classifica-
ção R são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Pulmão
(CID-O C34)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença e a divisão dos casos
por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia  e/ou exploração cirúrgica

Categorias N   Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia  e/ou exploração cirúrgica

Categoria  M     Exame físico, diagnóstico por  imagem e/
ou exploração cirúrgica

Sub-localizações Anatômicas

1. Brônquio principal (C34.0)
2. Lobo superior do pulmão (C34.1)
3. Lobo médio do pulmão (C34.2)
4. Lobo inferior do pulmão (C34.3)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os intratorácicos, os escalenos e os
supraclaviculares.



106                                         TUMORES DO PULMÃO E DA PLEURA

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado, ou tumor detecta-

do pela presença de células  malignas no escarro ou lava-
do brônquio, mas não visualizado em diagnóstico por ima-
gem ou broncoscopia

T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor com 3 cm ou menos em sua maior dimensão,
circundado por pulmão ou pleura visceral, sem evi-
dência broncoscópica de invasão mais proximal que
o brônquio lobar (i.e., sem invasão do brônquio prin-
cipal)1.

T2 Tumor com qualquer das seguintes características de
tamanho ou extensão:
• Com mais de 3 cm em sua maior dimensão
• Compromete o brônquio principal, com 2 cm ou
   mais distalmente à carina
• Invade a pleura visceral
• Associado com atelectasia ou pneumonite obstrutiva
  que se estende até a região hilar, mas não envolve
   todo o pulmão

T3 Tumor de qualquer tamanho que invade diretamente
qualquer uma das seguintes estruturas: parede
torácica (inclusive os tumores do sulco superior), di-
afragma, pleura mediastinal, pericárdio parietal; ou
tumor do brônquio principal com menos de 2 cm
distalmente à carina1  mas sem envolvimento da mes-
ma; ou tumor associado com atelectasia ou
pneumonite obstrutiva de todo o pulmão
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T4 Tumor de qualquer tamanho que invade qualquer das
seguintes estruturas: mediastino, coração, grandes
vasos, traquéia, esôfago, corpo vertebral, carina; ou
nódulo(s) tumoral(ais) distinto(s) no mesmo lobo; tu-
mor com derrame pleural maligno2

N - Linfonodos Regionais
NX  Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1  Metástase em linfonodos peribrônquicos e/ou hilares

homolaterais e nódulos intrapulmonares, incluindo o
comprometimento por extensão direta

N2 Metástase em linfonodo(s) mediastinal(ais)
homolateral(ais) e/ou em linfonodo(s) subcarinal(ais)

N3 Metástase em linfonodo(s) mediastinal(ais)
contralateral(ais), hilar(es) contralateral(ais),
escaleno(s) homo- ou contralateral(ais), ou em
linfonodo(s) supra-clavicular(es)

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância, inclusive nódulo(s) tumoral(is)

distinto(s) num lobo diferente (homolateral ou
contralateral)

Notas: 1. A disseminação superficial, rara, de tumor de qualquer tamanho, com
invasão limitada à parede brônquica, que pode se estender proximalmente
até o brônquio principal, é também classificada como T1.
2. A maioria dos derrames pleurais associados com o câncer de pulmão é
devida ao tumor. Entretanto, em alguns pacientes, múltiplos exames
citopatológicos do líquido pleural são negativos para células malignas, e o
líquido não é sanguinolento e nem um exsudato. Quando isso ocorrer e o
julgamento clínico evidenciar que o derrame não está relacionado com o
tumor, o derrame será excluído como elemento de estadiamento e o
paciente deve ser classificado como T1, T2 ou T3.
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pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do(s) espécime(s) de
linfadenectomia hilar ou mediastinal incluirá, geral-
mente, 6 ou mais linfonodos. Se os linfonodos são
negativos, mesmo que o número usualmente exami-
nado seja não encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Grupamento por Estádios

Carcinoma oculto TX N0 M0
Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1 N0 M0
Estádio IB T2 N0 M0
Estádio IIA T1 N1 M0
Estádio IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0
Estádio IIIA T1, T2 N2 M0

                               T3 N1, N2 M0
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Estádio IIIB Qualquer T N3 M0
T4 Qualquer N M0

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Pulmão 

TX 

T1 

T2 

 

T3 

 

 

T4 

 

 

 

N1 

N2 

N3 

 

M1 

  

Citologia positiva, somente 

< 3 cm 

> 3 cm, brônquio principal > 2 cm da Carina, invade 

 pleura visceral, atelectasia parcial 

Parede torácica, diafragma, pericárdio, pleura  

mediastinal, brônquio principal < 2 cm da Carina,  

atelectasia total 

Mediastino, coração, grandes vasos, carina, traquéia, 

esôfago, vértebra; nódulos distintos no mesmo lobo, 

derrame pleural maligno 

 

Peribrônquico homolateral, hilar homolateral 

Mediastinal homolateral, subcarinal 

Hilar ou mediastinal contralateral, escaleno ou supra- 

clavicular 

Inclui nódulo distinto em lobo diferente 
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Mesotelioma Pleural
(CID-O C38.4)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para o mesotelioma malig-
no de pleura. Deve haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias N Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categoria  M Exame físico, diagnóstico por  imagem e/
ou exploração cirúrgica

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os intratorácicos, mamários inter-
nos, escalênos e  supraclaviculares.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor que envolve a pleura parietal homolateral, com

ou sem envolvimento focal da pleura visceral
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T1a Tumor que envolve a pleura parietal homolateral
(mediastinal, diafragmática). Não há envolvimento da
pleura visceral

T1b Tumor que envolve a pleura parietal homolateral
(mediastinal, diafragmática), com envolvimento fo-
cal da pleura visceral

T2 Tumor que envolve qualquer superfície pleural
homolateral, com pelo menos uma das seguintes con-
dições:
• tumor pleural visceral confluente (incluindo a fissura)
• invasão do músculo diafragmático
• invasão do parênquima pulmonar

T3* Tumor que envolve qualquer superfície pleural
homolateral, com pelo menos uma das seguintes con-
dições:
• invasão da fáscia endotorácica
• invasão da gordura mediastinal
• foco solitário de tumor invadindo partes moles da
  parede torácica
• envolvimento do pericárdio, não transmural

T4 Tumor que envolve qualquer superfície pleural
homolateral, com pelo menos uma das seguintes con-
dições:
• invasão multifocal ou difusa de partes moles da
  parede torácica
• qualquer envolvimento de costela
• invasão do peritônio, através do diafragma
• invasão de qualquer órgão(s) mediastinal(ais)
• extensão direta da pleura contralateral
• invasão da medula espinhal
• extensão à superfície interna do pericárdio

Nota: *T3 descreve um tumor localmente avançado, mas potencialmente
ressecável

     T4 descreve um tumor localmente avançado, mas tecnicamente irressecável
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• derrame pericárdico com citologia positiva
• invasão do miocárdio
• invasão do plexo braquial

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos broncopulmonares e/ou

hilares homolaterais
N2 Metástase em linfonodo(s) subcarinal(ais) e/ou

mamário(s) interno(s) ou mediastinal(ais)
homolateral(ais)

N3 Metástase em linfonodo(s) mediastinal(ais),
mamário(s) interno(s) ou hilar(es) contralateral(ais)
e/ou supraclavicular(es) lateral(ais) ou escaleno(s)
homo ou contralateral(ais)

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

Grupamento por Estádios

Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IB      T1b N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
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Estádio III      T1, T2 N1 M0
T1, T2 N2 M0
T3 N0, N1, N2 M0

Estádio IV T4 Qualquer N M0
Qualquer T     N3 M0
Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Mesotelioma Pleural 

T1 

  T1a 

  T1b 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

 

 

 

N1 

N2 

N3 

 

 

Pleura parietal homolateral 

Sem envolvimento da pleura visceral 

Pleura visceral 

Pulmão homolateral, diafragma, envolvimento  

confluente da pleura visceral 

Fáscia endotorácica, gordura mediastinal, focal na  

parede torácica, pericárdio não-transmural 

Pleura contralateral, peritônio, costela, invasão  

extensa da parede torácica ou do mediastino,  

miocárdio, plexo braquial, espinha dorsal, pericárdio  

transmural, derrame pericárdico maligno 

 

Broncopulmonar, hilar, homolateral 

Subcarinal, mediastinal homolateral, mamário interno 

Mediastinal, mamário interno, hilar, contralateral;  

supra-clavicular, escalênico, homo/contralateral 
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TUMORES DOS OSSOS E DE PARTES MOLES

Notas Introdutórias

As seguintes localizações são incluídas:

• Ossos
• Partes moles

Cada localização é descrita sob os seguintes títulos:
•  Regras para classificação, com os procedimentos para

avaliar as categorias T, N e M. Métodos adicionais po-
dem ser usados quando melhorarem a exatidão da avali-
ação antes do tratamento

•   Localizações anatômicas, quando apropriado
•   Definição dos linfonodos regionais
•   TNM - Classificação clínica
•   pTNM - Classificação patológica
•   G - Graduação histopatológica
•   Grupamento por estádios
•   Resumo esquemático

G - Graduação Histopatológica

O estadiamento dos sarcomas ósseos e de partes moles tem
por base uma classificação de referência com dois níveis ("bai-
xo" vs. "alto grau"). Devido ao uso de diferentes sistemas de
gradação, recomenda-se a conversão dos sistemas que utili-
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zam três e quatro graus de referência para o sistema de dois
graus. No sistema de três graus de referência, que é o mais
comumente usado, o grau 1 é considerado "baixo grau" e os
graus 2 e 3, "alto grau". No sistema de classificação de quatro
graus, menos usado, os graus 1 e 2 são considerados "baixo
grau" e os graus 3 e 4, "alto grau".

Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Classificação R

A ausência, ou presença, de tumor residual após o tratamento
pode ser descrita pelo símbolo R. As definições da classifica-
ção R são:

RX   A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0    Ausência de tumor residual
R1    Tumor residual microscópico
R2    Tumor residual macroscópico
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 Ossos
(CID-O C40, 41)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável a todos os tumores ósseos malignos
primários, exceto linfomas, mieloma múltiplo, osteossarcoma de
superfície/justacortical e condrossarcoma justacortical. Deve
haver confirmação histológica da doença e divisão dos casos
por tipo e grau histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são aqueles referentes à localização
anatômica do tumor primário. O envolvimento de linfonodos
regionais é raro e os casos nos quais a condição nodal não pode
ser avaliada, clinica ou patologicamente, devem ser considera-
dos N0, ao invés de NX ou pNX.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX        Tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
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T1 Tumor com 8 cm ou menos em sua maior dimensão
T2 Tumor com mais de 8 cm em sua maior dimensão
T3 Tumor descontínuo na localização óssea primária

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

M1a Pulmão
M1b Outras localizações distantes

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

Tabela de conversão dos sistemas de três e quatro graus para o
sistema de dois graus (baixo grau vs. alto grau):

Nota:   O sarcoma de Ewing é classificado como alto grau.

Sistema de dois 
graus do TNM 

Sistema de três 
graus 

Sistema de quarto 
graus 

Baixo grau Grau 1 Grau 1 
Grau 2 

Alto grau Grau 2 
Grau 3 

Grau 3 
Grau 4 
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Grupamento por Estádios

Estádio IA T1 N0, NX M0 Baixo grau
Estádio IB T2 N0, NX M0 Baixo grau
Estádio IIA T1 N0, NX M0 Alto grau
Estádio IIB T2 N0, NX    M0 Alto grau
Estádio III T3 N0, NX M0 Qualquer grau
Estádio IVA Qualquer T N0, NX    M1a Qualquer grau
Estádio IVB Qualquer T N1 Qualq. M Qualquer grau

Qualquer T   Qualquer N M1b Qualquer grau

Resumo Esquemático

Osso 

T1 

T2 

T3 
 

N1 

  M1a 

  M1b 

  

< 8 cm 

> 8cm 

Tumor descontínuo na localização primária 
 

Regional 

Pulmão 

Outras localizações 

Baixo grau 

Alto grau 
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 Partes Moles
(CID-O C38.1,2, C47-49)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença e a divisão dos
casos por tipo e grau histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T    Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N    Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações Anatômicas

1. Tecidos conjuntivo, subcutâneo e outras partes moles
(C49), nervos periféricos (C47)

2. Retroperitônio (C48)
3. Mediastino anterior (C38.1); mediastino posterior (C38.2)

mediastino, sem outras especificações (SOE) (C38.3)

Tipos Histológicos de Tumor

Os seguintes tipos histológicos de tumores malignos são incluí-
dos com as respectivas rubricas morfológicas  da CID-O:

Sarcoma alveolar de partes moles 9581/3
Sarcoma epitelióide 8804/3
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Condrossarcoma extra-esquelético 9220/3
Osteossarcoma extra-esquelético 9180/3
Sarcoma de Ewing extra-esquelético 9260/3
Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) 9473/3
Fibrossarcoma 8810/3
Leiomiossarcoma 8890/3
Lipossarcoma 8850/3
Histiocitoma fibroso maligno 8830/3
Hemangiopericitoma maligno 9150/3
Mesenquimoma maligno 8990/3
Tumor maligno da bainha de nervo periférico9540/3
Rabdomiossarcoma 8900/3
Sarcoma sinovial 9040/3
Sarcoma SOE (sem outra especificação) 8800/3

Os seguintes tipos histológicos não são incluídos: sarcoma
de Kaposi, dermatofibrossarcoma (protuberans), fibromatose
(tumor desmóide) e sarcomas originados na duramater, cére-
bro, vísceras ocas ou órgãos parenquimatosos (com a excessão
dos sarcomas de mama). O angiossarcoma, um sarcoma agres-
sivo, é excluído porque sua história natural não é compatível
com a classificação.

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são aqueles referentes à localização do
tumor primário. O envolvimento de linfonodos regionais é raro
e os casos nos quais a condição nodal não pode ser avaliada,
clinica ou patologicamente, devem ser considerados N0 ao in-
vés de NX ou pNX.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX  O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário

T1 Tumor com 5 cm ou menos em sua maior dimensão
T1a Tumor superficial *
T1b Tumor profundo*

T2 Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão
T2a Tumor superficial *
T2b Tumor profundo*

N - Linfonodos Regionais
NX   Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0    Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1    Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX   A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0    Ausência de metástase à distância
M1    Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

Nota:   * O tumor superficial é localizado exclusivamente acima da fáscia super-
ficial, sem invasão desta; o tumor profundo é localizado ou exclusiva-
mente sob a fáscia superficial ou superficialmente à fascia, com invasão
ou penetração total desta. Os sarcomas retroperitoneal, mediastinal e
pélvico são classificados como tumores profundos.
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G - Graduação Histopatológica

Tabela de conversão dos sistemas de graduação de três e qua-
tro graus para o sistema de dois graus (baixo grau vs. alto grau):

Nota:   Tumor  neuroectodérmico primitivo e sarcoma de Ewing extra-esquelético
são classificados como de alto grau.

Grupamento por Estádios

Estádio IA     T1a N0, NX M0 Baixo grau
T1b N0, NX M0 Baixo grau

Estádio IB     T2a N0, NX M0 Baixo grau
T2b N0, NX M0 Baixo grau

Estádio IIA   T1a N0, NX M0 Alto grau
T1b N0, NX M0 Alto grau

Estádio IIB   T2a N0, NX M0 Alto grau
Estádio III     T2b N0, NX M0 Alto grau
Estádio IV     Qualquer T N1 M0 Qualquer grau

Qualquer T Qualquer N M1 Qualquer grau

Sistema de dois 
graus do TNM 

Sistema de três 
graus 

Sistema de quarto 
graus 

Baixo grau Grau 1 Grau 1 
Grau 2 

Alto grau Grau 2 
Grau 3 

Grau 3 
Grau 4 
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Resumo Esquemático

Partes Moles 

T1 
   T1a 
   T1b 

 T2 
   T2a 
   T2b 

 N1 
   

  

< 5 cm 
Superficial 
Profundo 

> 5cm 
Superficial 
Profundo 

Regional 

Baixo grau  
Alto grau 
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TUMORES DA PELE

Notas Introdutórias

A classificação é aplicável aos carcinomas da pele - excluindo
a pálpebra (página 220), vulva (página 152) e pênis (página
187) - e aos melanomas da pele, incluindo a pálpebra.

Localizações Anatômicas

As seguintes localizações são identificadas pelas rubricas to-
pográficas na CID-O:

•   Pele do Lábio (excluindo o vermelhão) (C44.0)
•   Pálpebra (C44.1)
•   Ouvido externo (C44.2)
•  Pele de outras partes e de partes não especificadas da

face (C44.3)
•  Pele do couro cabeludo e pescoço (C44.4)
•  Pele do tronco, incluindo margem anal e pele peri-anal

(C44.5)
•  Pele do ombro e membros superiores (C44.6)
•  Pele do quadril e membros inferiores (C44.7)
•  Grandes lábios (C51.0)
•  Pênis (C60.9)
•  Escroto (C63.2)
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Cada tipo de tumor é descrito sob os seguintes títulos:

• Regras para classificação, com os procedimentos para
avaliação das categorias T, N e M.

• Linfonodos regionais
• TNM - Classificação clínica
• pTNM - Classificação patológica
• G - Graduação histopatológica (para carcinomas)
• Grupamento por estádios
• Resumo esquemático

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são aqueles referentes à localização do
tumor primário.

Tumores Unilaterais
• Cabeça, pescoço:  Linfonodos pré-auriculares,

submandibulares, cervicais e supraclaviculares, todos
homolaterais

• Tórax: Linfonodos axilares, homolaterais
• Membro Superior: Linfonodos epitrocleares e axila-

res, homolaterais
• Abdome, região lombar e nádegas: Linfonodos

inguinais, homolaterais
• Membro Inferior: Linfonodos poplíteos e inguinais,

homolaterais
• Margem anal e pele peri-anal: Linfonodos inguinais,

homolaterais

Tumores nas zonas limítrofes entre as localizações acima
Os linfonodos pertencentes às regiões em ambos os lados da
zona limítrofe são considerados linfonodos regionais.
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As seguintes faixas de 4 cm de largura são consideradas zonas
limítrofe:

Qualquer metástase em outro linfonodo, que não os anterior-
mente listados, é considerada M1.

Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser especificadas de acordo
com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)

Entre Ao longo 

Direita/esquerda Linha média 

Cabeça e pescoço/tórax Acrômio-clavícular-borda 
superior do omoplata 

Tórax/membro superior Ombro-axila-ombro 

Tórax/abdome, região 
lombar e nádegas 

Anterior: entre o umbigo e o 
arco costal 
Posterior: borda inferior das 
vértebras torácicas (eixo 
transversal médio) 

Abdome, região lombar e 
nádega/membro inferior 

Virilha-trocanter-sulco glúteo 
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Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal   LIN [LYM](C77)
Pele   CUT [SKI](C44)
Outras   OUT [OTH]

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após tratamento pode
ser descrita pelo símbolo R. As definições da classificação R
são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico



CARCINOMA DA PELE                                                                        129

Carcinoma da Pele
(excluindo pálpebra, vulva e pênis)

(CID-O C44.0, 2-9, C63.2)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença e a divisão dos casos
por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico
Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfondos regionais são aqueles referentes à localização pri-
mária do tumor. Veja página 126.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão
T2 Tumor com mais de 2 cm, até 5 cm em sua

maior dimensão
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T3 Tumor com mais de 5 cm em sua maior
dimensão

T4 Tumor que invade estruturas extradérmicas
profundas, p. ex., cartilagem, músculo
esquelético ou osso

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

Nota:  No caso de tumores múltiplos sincrônicos, o tumor com a maior categoria
T é classificado e o número de tumores é indicado entre parênteses; p. ex.:
T2(5).
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G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2, T3 N0 M0
Estádio III T4 N0 M0

Qualquer T N1 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Carcinoma da Pele 

T1 

T2 

T3 

T4 

 
 N1  

< 2 cm 

> 2cm até 5 cm 

> 5 cm 

Estruturas extradérmicas profundas (cartilagem, 
músculo esquelético, osso) 

Regional 
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Melanoma Maligno da Pele
(CID-O C44, C51.0, C60.9, C63.2)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença.
Os procedimentos para avaliação das categorias N e M são

os seguintes:

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os referentes à localização primá-
ria do tumor. Veja página 126.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
A extensão do tumor é classificada após a exérese, veja pT,
página 133.

N - Linfonodos Regionais
NX        Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0        Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1        Metástase em um linfonodo regional

N1a somente metástase microscópica (clinicamente
oculta)

N1b metástase macroscópica (clinicamente aparente)
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N2 Metástase em dois ou três linfonodos regionais ou
metástase regional intra-linfática
N2a somente metástase nodal microscópica
N2b metástase nodal macroscópica
N2c metástase em trânsito ou metástase satélite

sem metástase nodal regional
N3 Metástase em quatro ou mais linfonodos regionais,

ou linfonodos regionais metastáticos confluentes, ou
metástase satélite ou em trânsito com metástase em
linfonodo(s) regional(ais)

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

M1a Pele, tecido subcutâneo ou linfonodo(s), além
dos linfonodos regionais

M1b Pulmão
M1c Outras localizações ou qualquer localização

com desidrogenase láctea (LDH) sérica
elevada

pTNM - Classificação Patológica

pT - Tumor Primário
pTX O tumor primário não pode ser avaliado*

Nota:  Metástase satélite são ninhos ou nódulos tumorais (macro ou microscópi-
cas) distando até 2 cm do tumor primário. A metástase em trânsito aco-
mete a pele ou o tecido subcutâneo com distância maior que 2 cm do
tumor  primário, mas sem ultrapassar  os linfonodos regionais.

Nota: *pTX inclui biopsia tipo shave (camada superficial) e melanoma em
regressão
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pT0 Não há evidência de tumor primário
pTis Melanoma in situ (nível I de Clark) (hiperplasia melanocítica

atípica, displasia melanocítica severa, lesão maligna não
invasiva)

pT1 Tumor com 1 mm ou menos de espessura
pT1a nível II ou III de Clark, sem ulceração
pT1b nível IV ou V de Clark, ou com ulceração

pT2 Tumor com mais de 1 mm até 2 mm de espessura
pT2a sem ulceração
pT2b com ulceração

pT3 Tumor com mais de 2 mm até 4 mm de espessura
pT3a sem ulceração
pT3b com ulceração

pT4 Tumor com mais de 4 mm de espessura
pT4a sem ulceração
pT4b com ulceração

pN - Linfonodos Regionais
As categoria pN correspondem às categorias N.

pN0  O exame histopatológico de um espécime de
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0. A classificação
com base unicamente na biopsia de linfonodo senti-
nela sem subseqüente dissecção de linfonodos axila-
res é designada (sn) para linfonodo sentinela, p. ex.,
pN1(sn). (Veja página 11, na Introdução).
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pM - Metástase à Distância
As categorias pM correspondem às categorias M.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 pTis N0 M0
Estádio I pT1 N0 M0
Estádio IA pT1a N0 M0
Estádio IB pT1b N0 M0

PT2a N0 M0
Estádio IIA pT2b N0 M0

pT3a N0 M0
Estádio IIB pT3b N0 M0

PT4a N0 M0
Estádio IIC pT4b N0 M0
Estádio III Qualquer pT N1, N2, N3 M0
Estádio IIIA pT1a-4a N1a, 2a M0
Estádio IIIB pT1a-4a N1b, 2b, 2c M0

PT1b-4b N1a, 2a, 2c M0
Estádio IIIC pT1b-4b N1b, 2b M0

Qualquer pT N3 M0
Estádio IV Qualquer pT Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Melanoma Maligno da Pele 

pT1a 
pT1b 
pT2a 
pT2b  
pT3a 
pT3b 
pT4a 
pT4b 
 

N1 
   N1a 
   N1b 
N2 
 
   N2a 
   N2b 
   N2c 
N3 

≤1 mm, nível II ou III, sem ulceração 
≤ 1 mm, nível IV ou V, ou ulceração 
> 1 - 2 mm, sem ulceração 
> 1 - 2 mm, com ulceração 
> 2 – 4 mm, sem ulceração 
> 2 – 4 mm, com ulceração 
> 4 mm, sem ulceração 
> 4 mm, com ulceração 
 
1 nódulo 

microscópica 
macroscópica 

2 – 3 nódulos, ou metástase satélite/ em trânsito, 
sem nódulos 

2 –3 nódulos microscópicas 
2 –3 nódulos macroscópicas 
metástase satélite/em trânsito sem nódulos 

> 4 nódulos; confluentes; metástase satélite/em    
trânsito com nódulos 
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TUMORES DE MAMA
(CID-O C50)

Notas Introdutórias

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:

•  Regras para classificação com os procedimentos para
avaliar as categorias T, N e M. Métodos adicionais po-
dem ser usados quando melhorarem a exatidão da avali-
ação antes do tratamento.

•  Sub-localizações anatômicas
•   Definição dos linfonodos regionais
•  TNM - Classificação Clínica
•  pTNM - Classificação Patológica
•  G - Graduação Histopatológica
•  Classificação R
•  Grupamento por estádios
•  Resumo esquemático

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas, tanto para
mama feminina quanto masculina. Deve haver confirmação
histológica da doença. A sub-localização anatômica de origem
deve ser registrada, mas não é considerada na classificação.

No caso de tumores primários múltiplos sincrônicos em uma
mama, o tumor com a maior categoria T deve ser usado para a
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classificação. Os cânceres de mama, bilaterais e simultâneos,
devem ser classificados independentemente para permitir a di-
visão dos casos por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico e diagnóstico por imagem, p.
ex., mamografia

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Sub-localizações Anatômicas

1. Mamilo (C50.0)
2. Porção central (C50.1)
3. Quadrante superior interno (C50.2)
4. Quadrante inferior interno (C50.3)
5. Quadrante superior externo (C50.4)
6. Quadrante inferior externo (C50.5)
7. Prolongamento axilar (C50.6)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são:

1. Axilares (homolaterais): linfonodos interpeitorais (Rotter)
e os linfonodos ao longo da veia axilar e suas tributárias,
que podem ser divididos nos seguintes níveis:
i)   Nível I (axilar inferior): linfonodos situados lateral-

mente à borda lateral do músculo pequeno peitoral
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ii)   Nível II (axilar médio): linfonodos situados entre as
bordas medial e lateral do músculo pequeno peitoral
e os linfonodos interpeitorais (Rotter)

iii)  Nível III (axilar apical): linfonodos apicais e aqueles
situados situados medialmente à margem medial do
músculo pequeno peitoral, excluindo aqueles desig-
nados como subclaviculares ou infraclaviculares

2. Infraclaviculares (subclaviculares) (homolaterais)
3. Mamários internos (homolaterais): linfonodos localiza-

dos nos espaços intercostais, ao longo da borda do esterno,
na fáscia endotorácica

4. Supraclaviculares (homolaterais)

Qualquer outra metástase em linfonodo é classificada como
metástase à distância (M1), incluindo os linfonodos cervicais
ou mamários internos contralaterais.

TNM - Classificação Clínica

TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ:

Tis (CDIS) Carcinoma ductal in situ
Tis (CLIS) Carcinoma lobular in situ
Tis (Paget) Doença de Paget do mamilo sem

tumor na mama

Nota:  Os linfonodos intramamários são classificados como linfonodos axilares
nível I.

Nota: A doença de Paget associada com tumor é classificada de acordo com o
tamanho do tumor.
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T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão.
T1mic Microinvasão de 0,1 cm ou  menos em sua
maior dimensão

T1a Com mais de 0,1 cm, até 0,5 cm em sua maior
dimensão

T1b Com mais de 0,5 cm, até 1 cm em sua maior
dimensão

T1c Com mais de 1 cm, porém não mais de 2 cm
em sua maior dimensão

T2 Tumor com mais de 2 cm, porém não mais de 5 cm
em sua maior dimensão

T3 Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão
T4 Tumor de qualquer tamanho com extensão direta à

parede torácica ou à pele, somente como descritos
em T4a a T4d

T4a Extensão à parede torácica
T4b Edema (inclusive "pele de laranja” ‘peau

d'orange’), ou ulceração da pele da mama,
ou nódulos cutâneos satélites confinados à
mesma  mama

T4c Ambos (T4a e T4b), acima

Notas: Microinvasão é a extensão de células neoplásicas além da membrana
basal, alcançando os tecidos adjacentes, sem focos tumorais maiores do
que 0,1 cm em sua maior dimensão. Quando há focos múltiplos de
microinvasão, somente o tamanho do maior foco é utilizado para classi-
ficar a microinvasão. (Não usar a soma dos focos individuais) A presença
de múltiplos focos de microinvasão deve ser anotada como se faz com os
carcinomas invasores extensos múltiplos.

Nota: A parede torácica inclui costelas, músculos intercostais, músculo serratil
anterior, mas não inclui o músculo peitoral.
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T4d Carcinoma inflamatório

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados (p.

ex., por terem sido previamente removidos)
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodo(s) axilar(es), homolate-

ral (ais), móvel(eis)
N2 Metástase em linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is)

fixo(s) ou metástase clinicamente aparente* em
linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is), na
ausência de evidência clínica de metástase em
linfonodo(s) axilar(es)

N2a     Metástase em linfonodo(s) axilar(es) fixos
uns aos outros ou a outras estruturas

N2b  Metástase clinicamente aparente* em
linfonodo(s) mamário(s) interno(s), na ausên-
cia de evidência clínica de metástase em
linfonodo(s) axilar(es)

N3 Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es)
homolateral(ais) com ou sem envolvimento de
linfonodo(s) axilar(es); ou clinicamente aparente* em
linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is), na
presença de evidência clínica de metástase em

Nota:  O carcinoma inflamatório da mama é caracterizado por um endurado
difuso e intenso da pele da mama com bordas    erisipelóides, geralmente
sem massa tumoral subjacente. Se a biópsia de pele for negativa e não
existir tumor primário localizado mensurável, o carcinoma inflamatório
clínico (T4d) é classificado patologicamente como pTX. A retração da
pele, do mamilo ou outras alterações cutâneas, exceto aquelas incluídas
em T4b e T4d, podem ocorrer em T1, T2 ou T3, sem alterar a classifi-
cação.

Nota: *clinicamente aparente = detectado por exame clínico ou por estudos de
imagem (excluindo linfocintigrafia)
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linfonodo(s) axilar(es); ou metástase em linfonodo(s)
supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem
envolvimento de linfonodo(s) axilar(es) ou mamário(s)
interno(s)
N3a Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es)
N3b Metástase em linfonodo(s) mamário(s)

interno(s) e axilares
N3c Metástase em linfonodo(s) supraclavicular(es)

.
M - Metástase à Distância

MX A presença de metástase à distância não pode ser
avaliada

M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

A categoria M1 pode ser adicionalmente especificada de acor-
do com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele  CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]
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pTNM - Classificação Patológica

pT - Tumor Primário
A classificação histopatológica requer o exame do carcinoma
primário sem tumor macroscópico nas margens de ressecção.
Um caso pode ser classificado como pT se houver somente
tumor microscópico em uma margem.

As categorias pT correspondem às categorias T.

pN - Linfonodos Regionais
A classificação histopatológica requer a ressecção e o exame,
pelo menos, dos linfonodos axilares inferiores (nível I) (página
138). Tal ressecção incluirá, geralmente, 6 ou mais linfonodos.
Se os linfonodos são negativos, mesmo que o número usual-
mente examinado seja não encontrado, classifica-se como pN0.

O exame de um ou mais linfonodos sentinelas pode ser usa-
do para a classificação patológica. Se a classificação é basea-
da somente em biopsia do linfonodo sentinela sem dissecção
subseqüente dos linfonodos axilares, deve ser designado como
(sn) para linfonodo sentinela, p. ex., pN1(sn). (Veja página 11
da Introdução).

pNX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados ( não
removidos para estudo ou previamente removidos)

pN0 Ausência de metástase em linfonodos regionais*

Nota:  Ao se classificar a categoria pT, o tamanho do tumor é a medida do
componente invasivo. Se há um grande componente in situ (p. ex.., 4
cm) e um pequeno componente invasor (p. ex., 0,5 cm), o tumor é
codificado como pT1a.

Nota: *Casos somente com células tumorais isoladas (CTI [ITC]) nos linfonodos
regionais são classificados como pN0. As CTI [ITC] são células tumorais
únicas ou em pequenos grupamentos celulares, não maiores que 0,2 mm
em sua maior dimensão, que são geralmente detectadas por imuno-
histoquímica ou métodos moleculares, mas que poderiam ter sido verifi-
cados pela coloração de rotina (H&E). As CTI [ITC], tipicamente, não
mostram evidência de atividade metastática, p. ex., proliferação ou rea-
ção estromal. (Veja página 11 da Introdução).
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pN1mi Micrometástase (maior que 0,2 mm, porém não
maior que 2 mm em sua maior dimensão)

pN1 Metástase em 1-3 linfonodo(s) axilar(es)
homolateral(is), e/ou linfonodo(s) mamário(s)
interno(s) homolateral(is) com metástase microscó-
pica detectada por dissecção de linfonodo sentinela,
porém não clinicamente aparente♣
pN1a  Metástase em 1-3 linfonodo(s) axilar(es) in-

cluindo pelo menos um maior que 2 mm em
sua maior dimensão

pN1b Metástase microscópica em linfonodos ma-
mários internos detectada por dissecção de
linfonodo sentinela, porém não clinicamente
aparente♣

pN1c Metástase em 1-3 linfonodos axilares e
metástase microscópica em linfonodos mamá-
rios internos detectada por dissecção de
linfonodo sentinela, porém não clinicamente
aparente♣

pN2 Metástase em 4-9 linfonodos axilares homolaterais,
ou em linfonodo(s) mamário(s) interno(s)
homolateral(is), clinicamente aparente , na ausência
de metástase em linfonodos axilares

pN2a Metástase em 4-9 linfonodos axilares incluin-
do, pelo menos, um maior que 2 mm

pN2b Metástase em linfonodo(s) mamário(s)
interno(s), clinicamente aparente, na ausên-
cia de metástase em linfonodos axilares

Notas: ♣não clinicamente aparente = não detectado por exame clínico ou por
estudos de imagem (excluindo linfocintigrafia).

clinicamente aparente = detectado por exame clínico ou por estudos de
imagem (excluindo linfocintigrafia) ou macroscopicamente visível pato-
logicamente.
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pN3 Metástase em 10 ou mais linfonodos axilares
homolaterais; ou em linfonodos infra-claviculares
homolaterais; ou metástase clinicamente aparente em
linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is), na
presença de um ou mais linfonodos axilares positi-
vos; ou em mais de 3 linfonodos axilares clinicamen-
te negativos, metástase microscópica em linfonodos
mamários internos; ou em linfonodos supraclaviculares
homolaterais
pN3a Metástase em 10 ou mais linfonodos axilares

(pelo menos um maior que 2 mm) ou metástase
em linfonodos infraclaviculares

pN3b Metástase clinicamente aparente em
linfonodo(s) mamário(s) interno(s), na presen-
ça de linfonodos axilares positivos; ou
metástase em mais de 3 linfonodos axilares e
em linfonodos mamários internos com
metástase microscópica detectada por dissec-
ção de linfonodo sentinela, porém não clinica-
mente aparente

pN3c Metástase em linfonodos supraclaviculares

pM - Metástase à distância
As categorias pM correspondem às categorias M.

G - Graduação Histopatológica

Para a graduação histopatológica dos carcinomas invasivos,
consulte a publicação:

Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors in breast cancer. I.
The value of histological grade in breast cancer: experience from a large
study with long-term follow-up. Histopathology 1991; 19-403-410.
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Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
pode ser descrita pelo símbolo R. As definições da classifica-
ção R são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1* N0 M0
Estádio IIA T0 N1 M0

T1* N1 M0
T2 N0 M0

Estádio IIB T2 N1 M0
T3 N0 M0

Estádio IIIA T0 N2 M0
T1* N2 M0
T2 N2 M0
T3 N1, N2 M0

Estádio IIIB T4 N0, N1, N2 M0
Estádio IIIC Qualquer T N3 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Nota:   * T1 inclui o T1mic.
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Resumo Esquemático

 

Mama 
Tis 

T1 

  T1mic 
   T1a 
   T1b 
   T1c 

  T2 
T3 
T4 
   T4a 
   T4b 
   T4c 
   T4d 

Carcinoma in situ 

 ≤ 2 cm 
 ≤ 0,1 cm 
 > 0,1 cm até 0,5 cm 
 > 0,5 cm até 1 cm 
 > 1 cm até 2 cm 

> 2 cm até 5 cm 
> 5 cm 
Parede torácica/pele 

 Parede torácica 
 Edema/ulceração cutânea, nódulos cutâneos satélites 
 Ambos T4a e T4b 
 Carcinoma inflamatório 

 N1 Linfonodos 
axilares 
móveis 

pN1mi 
 
pN1a 

  pN1b 
 
 
 
 
pN1c 

Micrometástase, > 0,2 mm 
≤ 2mm 
1-3 linfonodos axilares 
Linfonodos mamários 
Internos com metástase 
Microscópica por biopsia 
de linfonodo sentinela, mas 
não clinicamente aparente 
1-3  linfonodos axilares e 
mamários internos com 
metástase microscópica por 
biopsia de linfonodo 
sentinela, mas não 
clinicamente aparente 
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Mama (continuação) 
N2a 
 
N2b 

Linfonodos  
axilares fixos 
Linfonodos 
mamários 
internos, 
clinicamente 
aparentes 

pN2a 
 
pN2b 

4-9 linfonodos axilares 
 
Linfonodos mamários 
internos, clinicamente 
aparentes, sem linfonodos 
axilares 

N3a 
 
N3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N3c 

Linfonodos     
infra-claviculares 
Linfonodos  
mamários internos 
e axilares 
 
 
 
 
 
 
 
Linfonodos   
supra-claviculares 

pN3a 
 
pN3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pN3c 

> 10 linfonodos axilares ou 
infra-claviculares 
Linfonodos mamários 
internos, clinicamente 
aparentes, com 
linfonodo(s) axilar(es) ou  
> 3 linfonodos axilares e 
mamários internos com  
metástase microscópica por 
biopsia de linfonodos 
sentinela, mas não 
clinicamente aparente 
Linfonodos supra-
claviculares 
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TUMORES GINECOLÓGICOS

Notas Introdutórias

As seguintes localizações anatômicas são incluídas:

•  Vulva
•  Vagina
•  Colo do Útero
•  Corpo do Útero
•  Ovário
•  Trompa de Falópio
•  Tumores Trofoblásticos Gestacionais

O colo e o corpo do útero estavam entre os primeiros locais
classificados pelo Sistema TNM. Os estádios da "Liga das
Nações" para o carcinoma do colo do útero têm sido usados
com pequenas modificações por mais de 50 anos e, por isso são
aceitos pela Fédération Internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique (FIGO), as categorias TNM têm sido definidas
para corresponder aos estádios da FIGO. Algumas modifica-
ções foram feitas em colaboração com a FIGO, e as classifica-
ções agora publicadas têm a aprovação da FIGO, UICC e Co-
mitês Nacionais do TNM, incluindo o AJCC.

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:

•  Regras para classificação com os procedimentos para
avaliação das categorias T, N e M Métodos adicionais
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podem ser usados, quando melhoram a exatidão das ava-
liações antes do tratamento

•  Sub-localizações anatômicas, quando apropriado
•  Definição dos linfonodos regionais
•  TNM - Classificação clínica
•  pTNM - Classificação patológica
•  Grupamento por estádios
•  Resumo esquemático

Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas de acordo com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Graduação Histopatológica

As definições das categorias G aplicam-se a todos os tumores
classificados exceto aos tumores trofoblásticos gestacionais.
São elas:
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G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado ou indiferenciado

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
pode ser descrita pelo símbolo R. As definições da classifica-
ção R são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Vulva
(CID-O C51)

As definições das categorias T, N e M correspondem aos estádi-
os da FIGO. Ambos os sistemas são incluídos para comparação.

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas primários
da vulva. Deve haver confirmação histológica da doença.

Um carcinoma da vulva que se estendeu à vagina é classifi-
cado como carcinoma da vulva.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, endoscopia e diagnóstico por
  imagem

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Os estádios da FIGO tem por base o estadiamento cirúrgico.
(Os estádios do TNM tem por base a classificação clínica e/ou
patológica).

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os femurais e os inguinais.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ (carcinoma pré-invasivo)

T1 Tumor confinado à vulva, ou à vulva e períneo, com
2 cm ou menos em sua maior dimensão
T1a Tumor confinado à vulva, ou à vulva e períneo,

com 2 cm ou menos em sua
maior dimensão e com invasão estromal de
até 1 mm*

T1b Tumor confinado à vulva, ou à vulva e períneo,
com 2 cm ou menos em sua  maior dimensão
e com invasão estromal maior que 1 mm*

T2 Tumor confinado à vulva, ou à vulva e períneo, com
mais de 2 cm em sua maior dimensão

T3 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: uretra inferior, vagina, ânus

T4 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: mucosa vesical, mucosa retal, uretra superior;
ou tumor fixo ao osso púbico

NX  Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em linfonodo regional unilateral
N2 Metástase em linfonodo regional bilateral

Nota: * A profundidade da invasão é definida como a medida do tumor, desde a
junção epitélio-estroma da papila dérmica adjacente mais superficial até
o ponto mais profundo da invasão.
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância (incluindo metástase em

linfonodo pélvico)

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T,
N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia inguinal incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Ver definições na página 150.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IB T1b N0 M0
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Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0
Estádio IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4 Qualquer N M0
Estádio IVB Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

TNM Vulva FIGO 
T1 
  T1a 
  T1b 
T2 
T3 
T4 
 
N1 
N2 
M1 

Confinado à vulva/períneo ≤ 2 cm 
Invasão estromal ≤ 1mm 
Invasão estromal > 1 mm 

Confinado à vulva/períneo > 2cm 
Uretra inferior/vagina/ânus 
Mucosa vesical/mucosa retal/uretra  
superior/osso 
Unilateral 
Bilateral 
Metástase à distância 

I 
   IA 
   IB 
II 
III 
IVA 
 
III 
IVA 
IVB 
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 Vagina
(CID-O C52)

As definições das categorias T e M correspondem aos estádios
da FIGO. Ambos os sistemas estão incluídos para comparação.

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas primári-
os.  Tumores encontrados na vagina como crescimentos se-
cundários de tumores de outra localização genital ou extragenital
são excluídos.  Um tumor que se estendeu à porção vaginal e
atinge o orifício externo do colo do útero, é classificado como
carcinoma do colo do útero.  Um tumor comprometendo a vulva
é classificado como carcinoma da vulva.  Deve haver confir-
mação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, endoscopia e diagnóstico por
 imagem

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Os estádios da FIGO tem por base o estadiamento cirúrgi-
cos. (Os estádios do TNM tem por base a classificação clínica
e/ou patológica.)
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Linfonodos Regionais

Dois terços superiores da vagina: linfonodos pélvicos, inclu-
indo obturadores, ilíacos internos (hipogástricos), ilíacos exter-
nos e pélvicos, SOE.
Terço inferior da vagina: linfonodos inguinais e femurais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

TX 
 
T0 
Tis 
 
T1 
T2 
 
 
T3 
T4 
 
 
 
 
M1 
 

 
 
 
0 
 
I 
II 
 
 
III 
IVA 
 
 
 
 
IVB 

O tumor primário não pode ser  
avaliado 

Não há evidência de tumor primário 
Carcinoma in situ (carcinoma pré- 
invasivo) 

Tumor confinado à vagina 
Tumor que invade os tecidos para- 
vaginais, mas não se estende à parede  
pélvica 
Tumor que se estende à parede pélvica 
Tumor que invade a mucosa vesical ou 
retal, e/ou que se estende além da  
pélvis verdadeira 
Nota: A presença de edema bolhoso não é evidência  
suficiente para classificar um tumor como T4. 

 

Metástase à distância 
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em linfonodo regional

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0 O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia inguinal incluirá, geralmente, 6 ou
mais linfonodos; o espécime de uma linfadenectomia
pélvica incluirá geralmente 10 ou mais linfonodos. Se
os linfonodos são negativos, mesmo que o número
usualmente examinado seja não encontrado, classifi-
ca-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 151.
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Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1 M0
Estádio IVA T4 Qualquer N M0
Estádio IVB Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

TNM Vagina FIGO 
T1 
T2 
T3 
T4 
N1 
M1 

Parede vaginal 
Tecido paravaginal 
Extensão à parede pélvica 
Mucosa da bexiga/reto, além da pélvis 
Regional 
Metástase à distância 

I 
II 
III 
IVA 
- 
IVB 
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Colo do Útero
(CID-O C53)

As definições das categorias T e M correspondem aos estádios
da FIGO. Ambos os sistemas estão incluídos para comparação.

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, cistoscopia* e diagnóstico
  por imagem, incluindo a urografia

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem,
  incluindo a urografia

Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Os estádios da FIGO tem por base o estadiamento clínico.
Este inclue o exame histológico de um cone ou amputação do
colo do útero. (Os estádios do TNM tem por base a classifica-
ção clínica e/ou patológica.)

Sub-localizações Anatômicas

1. Endocérvix (C53.0)
2. Exocérvix (C53.1)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os paracervicais, parametriais,
hipogástricos (ilíacos internos, obturadores), ilíacos comuns e
externos, pré-sacrais e sacrais laterais.

Nota: * A cistoscopia não é exigida para Tis.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário

 

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

TX 
T0 
Tis 
T1 
 
   T1a 
 
 
 
       T1a1 
 
       T1a2 
 

 
 
0 
I 
 
    IA 
 
 
 
        IA1 
 
        IA2 
 

O tumor primário não pode ser avaliado 
Não há evidência de tumor primário 
Carcinoma in situ (carcinoma pré-invasivo) 
Carcinoma do cérvix confinado ao útero 
(extensão ao corpo deve ser desprezada) 

Carcinoma invasivo, diagnosticado somente 
pela microscopia. Todas as lesões visíveis  
macroscopicamente – mesmo com invasão  
superficial – são T1b/Estádio IB 

Invasão estromal de até 3 mm e com 
7 mm ou menos de extensão horizontal 
Invasão estromal com mais de  3 mm até  
5 mm em profundidade com uma 
extensão horizontal de 7mm ou menos 

 
Nota:  A profundiade da invasão não deve ser maior 

do que 5 mm, medida a partir da base do 
epitélio, superficial ou glandular, do qual se 
origina.  A profundidade da invasão é definida 
como a medida do tumor, desde a junção 
epitelial-estromal da papila dérmica adjacente 
mais superficial até o ponto mais profundo da 
invasão. O envolvimento do espaço vascular, 
venoso ou linfático, não altera a classificação. 
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Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

   T1b 
 
 

       T1b1 
 

       T1b2 
 
T2 
 
 

   T2a 
   T2b 

T3 
 
 

   T3a 
 
 
   T3b 
 

T4 
 
 
 
 

M1 
 

   IB 
 
 

       IB1 
 

       IB2 
 
II 
 
 

   IIA 
   IIB 

III 
 
 

   IIIA 
 
 
   IIIB 
 

IVA 
 
 
 
 

IVB 
 

Lesão clinicamente visível, limitada ao 
colo, ou lesão microscópica maior que 
T1a2/IA2 

Lesão clinicamente visível com 4cm 
ou menos em sua maior dimensão 
Lesão clinicamente visível com mais 
de 4 cm em sua maior dimensão 

Tumor que invade além do útero, mas não 
atinge a parede pélvica ou o terço inferior 
da vagina 

Sem invasão de paramétrio 
Com invasão de paramétrio 

Tumor que se estende à parede pélvica, 
compromete o terço inferior da vagina, 
ou causa hidronefrose ou exclusão renal 

Tumor que compromete o terço inferior 
da vagina, sem extensão à parede 
pélvica 
Tumor que se estende à parede pélvica, 
ou causa hidronefrose ou exclusão renal 

Tumor que invade a mucosa vesical ou 
retal, ou que se estende além da pélvis 
verdadeira 
Nota: A presença de edema bolhoso não é suficiente para 

classificar o tumor como T4.  A lesão deve ser 
confirmada por biopsia 

Metástase à distância 
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em linfonodo regional

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia pélvica incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 151 .
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Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IA1 T1a1 N0 M0
Estádio IA2 T1a2 N0 M0
Estádio IB T1b N0 M0
Estádio IB1 T1b1 N0 M0
Estádio IB2 T1b2 N0 M0
Estádio IIA T2a N0 M0
Estádio IIB T2b N0 M0
Estádio IIIA T3a N0 M0
Estádio IIIB T1, T2, T3a N1 M0

T3b Qualquer N M0
Estádio IVA T4 Qualquer N M0
Estádio IVB Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

 

TNM Colo uterino FIGO 
Tis 
 
T1 
  T1a 
     T1a1 
 
     T1a2 
 
  T1b 
 
     T1b1 
     T1b2 
 
T2 
 
  T2a 
  T2b 
 
T3 
 
  T3a 
  T3b 
 
T4 
 
N1 
M1 
 

In situ     
    
Confinado ao útero   
   Diagnosticado somente pela microscopia 
        Profundidade ≤ 3 mm, extensão horizontal 
        ≤ 7 mm   
        Profundidade >3-5 mm, extensão horizontal  
        ≤ 7 mm      

Clinicamente visível ou lesão microscópica 
maior que T1a2 

 ≤ 4 cm  
> 4 cm  
  

Além do útero, mas não parede pélvica ou terço 
inferior da vagina   
   Sem invasão do paramétrio  
   Com invasão do paramétrio   
  
Terço inferior da vagina/parede pélvica/ 
hidronefrose   
   Terço inferior da vagina    
   Parede pélvica/hidronefrose   
  
Mucosa da bexiga/reto; além da pélvis verdadeira  
   
Regional   
Metástase à distância    
 

0 
 
I 
  IA 
     IA1 
 
     IA2 
   
  IB 
 
     IB1 
     IB2 
 
II 
 
  IIA 
  IIB 
 
III 
 
  IIIA 
  IIIB 
 
IVA 
 
_ 
IVB 
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Corpo do Útero
(CID-O C54)

As definições das categorias T, N e M correspondem aos estádios
da FIGO. Ambos os sistemas estão incluídos para comparação.

Regras para Classificação

A classificação é aplicável para carcinomas e tumores
mesodérmicos mistos malignos. Deve haver verificação
histológica com subdivisão por tipo e grau histológico e gradua-
ção dos carcinomas. O diagnóstico deve ser baseado no exame
do material obtido por biópsia endometrial.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem,
incluindo urografia e cistoscopia

Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem,
 incluindo a urografia

Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Os estádios da FIGO tem por base o estadiamento cirúrgico.
(Os estádios TNM têm por base a classificação clínica e/ou
patológica).

Sub-localizações anatômicas

1. Istmo do útero (C54.0)
2. Fundo do útero  (C54.3)
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Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os pélvicos (hipogástricos [ob-
turadores e ilíacos internos], ilíacos comuns e externos,
parametriais e sacrais) e os para-aórticos.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

TX 
T0 
Tis 

T1 
   T1a 
   T1b 
 
   T1c 
 

T2 
 
   T2a 
 
   T2b 

T3 e/ou N1 
 
 
   T3a 
 
 
 
 

 
 
0 

I 
   IA 
   IB 
 
   IC 
 

II 
 
   IIA 
 
   IIB 

III 
 
 
  IIIA 
 
 
 
 

O tumor primário não pode ser avaliado 
Não há evidência de tumor primário 
Carcinoma in situ (carcinoma pré-invasivo) 

Tumor  confinado ao corpo uterino 
Tumor confinado ao endométrio 
Tumor que invade menos que a metade 
do miométrio 
Tumor que invade a metade ou mais do 
miométrio 

Tumor que invade o colo uterino, mas não 
se estende além do útero 

Somente envolvimento endocervica 
glandular 
Invasão cervical estromal 

Disseminação local e/ou regional, como 
especificado em T3a, T3b e N1, e  IIIA, 
IIIB e IIIC da FIGO, abaixo: 

Tumor que compromete a serosa e/ou os 
anexos (extensão direta ou metástase) 
e/ou presença de células malignas em 
líquido ascítico ou lavados peritoneais 
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

   T3b 
 
 
   N1 
 

T4 
 
 
 
M1 
 
 
 
 

   IIIB 
 
 
   IIIC 

 
IVA 
 
 
 
IVB 
 
 
 
 

Comprometimento vaginal (extensão 
direta ou metástase) 
 
Metástase em linfonodos pélvicos e/ou 
para-aórticos 

Tumor que invade a mucosa vesical e/ou 
intestinal 
Nota: A presença de edema bolhoso não é evidência 
suficiente para classificar o tumor como T4. A lesão deve 
ser confirmada por biopsia. 

Metástase à distância (excluindo metástase 
para a vagina, serosa pélvica ou anexos)  
Nota:  A FIGO (2001) recomenda que pacientes em estádio 

I que tenham recebido radioterapia primária sejam 
classificadas clinicamente como se segue: 

 Estádio I: Tumor confinado ao corpo do útero 
 Estádio IA: Cavidade uterina com 8 cm ou menos de 

comprimento 
 Estádio IB: Cavidade uterina com mais de 8 cm de 

comprimento 
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pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.
pN0  O exame histológico do espécime de uma

linfadenectomia pélvica incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Para a graduação histopatológica, consulte a seguinte publicação:

Creasman WT, Odicino F, Maisoneuve P, Beller U, Benedet JL, Heintz
APM, Ngan HYS, Sideri M, Pescorelli S. FIGO Annual Report on the
results of treatment in gynaecological cancer. Vol. 24. Carcinoma of the
corpus uteri. J Epidemiol Biostat 2001; 6:45-86.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IB T1b N0 M0
Estádio IC T1c N0 M0
Estádio IIA T2a N0 M0
Estádio IIB T2b N0 M0
Estádio IIIA T3a N0 M0
Estádio IIIB T3b N0 M0
Estádio IIIC    T1, T2, T3 N1 M0
Estádio IVA T4 Qualquer N M0
Estádio IVB Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

TNM Corpo Uterino FIGO 
Tis 
T1 
   T1a 
   T1b 
   T1c 

T2 
   T2a 
   T2b 

T3 e/ou N1 
   T3a 
 
   T3b 

  N1 

T4 

M1 
 

In situ 
Confinado ao corpo 

Tumor limitado ao endométrio 
Invade menos que a metade do miométrio 
Invade a metade ou mais do miométrio 

Extensão ao colo uterino 
Somente endocérvix glandular 
Extroma cervical 

Local ou regional, como especificado abaixo 
Serosa/anexos/citologia peritoneal  
positiva 
Comprometimento vaginal 

    Metástase em linfonodo regional 

Mucosa vesical/intestinal 

Metástase à distância 
 

0 
I 
   IA 
   IB 
   IC 

II 
   IIA 
   IIB 

III 
   IIIA 
 
   IIIB 

   IIIC 

IVA 

IVB 
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Ovário
(CID-O C56)

As definições das categorias T, N e M correspondem aos está-
dios da FIGO. Ambos os sistemas estão incluídos para compa-
ração.

Regras para Classificação

A classificação é aplicável para os tumores estroma-epiteliais
superfíciais malignos, incluindo aqueles de malignidade limítrofe
ou de baixo potencial de malignidade (classificação histológica
da OMS, 2ª edição, Scully, 1999) correspondendo aos "tumores
epiteliais comuns" da terminologia recente. Os cânceres não-
epiteliais também podem ser classificados utilizando este es-
quema. Deve haver confirmação histológica da doença e divi-
são dos casos por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias N   Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias M  Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Os estádios da FIGO têm por base os estadiamentos cirúr-
gicos. (Os estádios do TNM têm por base a classificação clíni-
ca e/ou patológica).



172                                                              TUMORES GINECOLÓGICOS

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os hipográstricos (obturadores),
ilíacos comuns, ilíacos externos, sacrais laterais, para-aórticos
e inguinais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

TX 
T0 

 O tumor primário não pode ser avaliado 
Não há evidência de tumor primário 

T1 
   T1a 
 
 
 
 
   T1b 
 
 
 
 
   T1c 
 
 
 
 

  I 
     IA 
 
 
 
 
     IB 
 
 
 
 
     IC 

 
 
 
 

Tumor limitado aos ovários 
Tumor limitado a um ovário; cápsula 
intacta, sem tumor na superfície 
ovariana; sem células malignas em 
líquido ascítico ou em lavados 
peritoneais 
Tumor limitado a ambos os ovários; 
cápsulas intactas, sem tumor nas 
superfícies ovarianas; sem células 
malignas em líquido ascítico ou em 
lavados peritoneais 
Tumor limitado a um ou ambos os 
ovários, com qualquer um dos 
seguintes achados: cápsula rompida, 
tumor na superfície ovariana, células 
malignas em líquido ascítico ou em 
lavados peritoneais 
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Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

T2 
 
   T2a 
 
 
   T2b 
 
 
 
   T2c 
 
 
T3 e/ou N1 
 
 
 
   T3a 
 
   T3b 
 
 

T3c e/ou 
N1 

 
 
M1 
 
 

II 
 
   IIA 
 
 
   IIB 
 
 
 
   IIC 
 
 
III 
 
 
 
   IIIA 
 
   IIIB 
 
 
   IIIC 
 
 
 
IV 

 
 

Tumor que envolve um ou ambos os 
ovários, com extensão pélvica 

Extensão e/ou implantes no útero e/ou 
trompa(s); sem células malignas em 
líquido ascítico ou em lavados 
peritoneais 
Extensão para outros tecidos pélvicos; 
sem células malignas em líquido 
ascítico ou em lavados peritoneais 
Extensão pélvica (2a ou 2b), com 
células malignas em líquido ascítico 
ou em lavados peritoneais 

Tumor que envolve um ou ambos os 
ovários com metástase peritoneal fora da 
pélvis, confirmada microscopicamente, 
e/ou metástase em linfonodo regional  

Metástase peritoneal microscópica,  
além da pélvis 
Metástase peritoneal macroscópica, 
além da pélvis, com 2 cm ou menos 
em sua maior dimensão   
Metástase peritoneal, além da pélvis, 
com mais de 2 cm em sua maior  
dimensão, e/ou metástase em  
linfonodo regional 

Metástase à distância (exclui metástase 
peritoneal) 

 
Nota:  Metástase na cápsula hepát ica corresponde a T3/estádio III;  metástase 

no parênquima hepático,  M1/estádio IV. Um derrame pleural  deve ter 
ci tologia posit iva para corresponder a M1/estád io IV. 
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica
As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia pélvica incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Veja definição na página 151.

Grupamento por Estádios

Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IB T1b N0 M0
Estádio IC T1c N0 M0
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Estádio IIA T2a N0 M0
Estádio IIB T2b N0 M0
Estádio IIC T2c N0 M0
Estádio IIIA T3a N0 M0
Estádio  IIIB T3b N0 M0
Estádio  IIIC T3c N0 M0

Qualquer T N1 M0
  Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático
TNM Ovário FIGO 
T1 
  T1a 
  T1b 
  T1c 
 
 
T2 
  T2a 
  T2b 
  T2c 
 
T3 e/ou N1 
 
  T3a 
  T3b 

T3c e/ou 
N1 

M1 
 

Limitado aos ovários  
Um ovário, cápsula intacta   
Ambos os ovários, cápsulas intactas   
Cápsula rompida, tumor na superfície, 
células malignas em ascite ou em 
lavados peritoneais   

Extensão pélvica   
Útero, trompa(s)   
Outros tecidos pélvicos   
Células malignas em ascite ou em 
lavados peritoneais 

Metástase peritoneal além da pélvis e/ou 
metástase em  linfonodo regional    

Metástase peritoneal microscópica  
Metástase peritoneal macroscópica ≤ 2 cm  
Metástase peritoneal  > 2 cm e/ou 
metástase em linfonodo regional    

Metástase à distância (exclui metástase 
peritoneal)   

 

I 
   IA 
   IB 
   IC 
 
 
II 
   IIA 
   IIB 
   IIC 
 
III 
 
   IIIA 
   IIIB 
   IIIC 
 
IV 
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Trompa de Falópio
(CID-O C57.0)

A classificação para o carcinoma da Trompa de Falópio tem
por base aquela da FIGO, adotada em 1992. As definições das
categorias T, N e M correspondem aos estádios da FIGO.
Ambos os sistemas estão incluídos para comparação.

Regras para Classificação

A classificação aplica-se somente ao carcinoma. Deve ha-
ver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias N  Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem,
  laparoscopia e/ou exploração cirúrgica

Os estádios da FIGO têm por base os achados cirúrgicos.
(Os estádios do TNM têm por base o estadiamento clínico e/ou
patológico).

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os hipográstricos (obturadores),
ilíacos comuns, ilíacos externos, sacrais laterais, para-aórticos
e inguinais.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

TX 
T0 
Tis 
 
T1 
 
   T1a 
 
   T1b 
 
   T1c 
 
 
 
 
T2 
 
   T2a 
 
   T2b 
   T2c 
 
 
 

 
 
0 
 
I 
 
   IA 
 
   IB 
 
   IC 
 
 
 
 
II 
 
   IIA 
 
   IIB 
   IIC 

 
 
 

O tumor primário não pode ser avaliado 
Não há evidência de tumor primário 
Carcinoma in situ (carcinoma pré- 
invasivo) 
Tumor confinado à(s) trompa(s) de 
Falópio 

Tumor limitado a uma trompa; sem 
penetrar a superfície serosa 
Tumor limitado a ambas as trompas; 
sem penetrar a superfície serosa 
Tumor limitado a uma ou a ambas as 
trompas, com extensão para serosa 
tubária ou invasão desta, ou com 
células malignas em líquido ascítico 
ou em lavados peritoneais 

Tumor que envolve uma ou ambas as 
trompas, com extensão pélvica 

Extensão e/ou metástase para o útero 
e/ou ovário(s) 
Extensão a outras estruturas pélvicas 
Extensão pélvica (2a ou 2b) com 
células malignas em líquido ascítico 
ou em lavados peritoneais 
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N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

Categorias 
TNM 

Estádios 
da FIGO 

 

T3 e/ou N1 
 
 
 

T3a 
 
T3b 
 
 
T3c e/ou 
N1 
 

M1 
 
 

III 
 
 
 
   IIIA 
 
   IIIB 
 
 
   IIIC 
 
 
IV 
 

 

Tumor que envolve uma ou ambas as 
trompas, com implantes peritoneais 
fora da pélvis e/ou linfonodos regionais 
positivos 

Metástase peritoneal microscópica 
fora da pélvis 
Metástase peritoneal macroscópica 
fora da pélvis com 2 cm ou menos 
em sua maior dimensão 
Metástase peritoneal com mais de 
2 cm em sua maior dimensão e/ou 
linfonodos regionais positivos 

Metástase à distância (exclui metástase 
peritoneal) 

 

Nota:  Metástase na cápsula hepática corresponde a T3/estádio III; 
metástase no parênquima hepático, M1/estádio IV.  

       Um derrame pleural deve ter citologia positiva para       
corresponder a M1/estádio IV. 
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pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0  O exame histológico do espécime de uma
linfadenectomia pélvica incluirá, geralmente, 10 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica

Ver definições na página 151.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Estádio IA T1a N0 M0
Estádio IB T1b N0 M0
Estádio IC T1c N0 M0
Estádio IIA T2a N0 M0
Estádio IIB T2b N0 M0
Estádio IIC T2c N0 M0
Estádio IIIA T3a N0 M0
Estádio  IIIB T3b N0 M0
Estádio  IIIC T3c N0 M0

Qualquer T N1 M0
Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

TNM Trompa de Falópio FIGO 
T1 
  T1a 
  T1b 
  T1c 
 
 
T2 
  T2a 
  T2b 
  T2c 
 
 
T3 e/ou N1 
 
  T3a 
  T3b 

T3c e/ou 
N1 
 

M1 
 

Limitado à(s) trompa(s)  
Uma trompa, serosa intacta   
Ambas as trompas, serosa intacta  
Serosa comprometida, células malignas 
em ascite ou em lavados peritoneais  
  
Extensão pélvica   
Útero e/ou ovários   
Outras estruturas pélvicas 
Células malignas em ascite ou em lavados 
peritoneais 
 

Metástase peritoneal fora da pélvis e/ou 
metástase em linfonodo regional 

Metástase peritoneal microscópica 
Metástase peritoneal macroscópica ≤ 2 cm 
Metástase peritoneal > 2 cm e/ou 
metástase em linfonodo regional   
 

Metástase à distância (exclui metástase 
peritoneal) 

 

I 
   IA 
   IB 
   IC 
 
 
II 
   IIA 
   IIB 
   IIC 
 
 
III 
 
   IIIA 
   IIIB 
   IIIC 
 
 
IV 
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Tumores Trofoblásticos Gestacionais
(CID-O C58)

A seguinte classificação dos tumores trofoblásticos gestacionais
tem por base aquela da FIGO, adotada em 1992 e atualizada
em 2001 (Gestational trophoblastic tumours. Ngan HYS, Odicino
F, Maisonneuve P, Beller U, Benedet JL, Heintz APM, Pecorelli
S, Sideri M, Creasman WT. J Epidemiol Biostatist 2001; 6:175-
184). As definições das categorias T e M correspondem aos
estádios da FIGO. Ambos os sistemas estão incluídos para com-
paração. Em contraste com outras localizações, a classificação
N (linfonodo regional) não se aplica para estes tumores.Uma
tabela de pontuação de prognóstico, com base em outros fato-
res, diferentes da extensão anatômica da doença, é utilizada
para apontar os casos nas categorias de alto e baixo riscos, e
estes são usados, para o grupamento por estádios.

Regras para Classificação

A classificação aplica-se ao coriocarcinoma (9100/3), mola
hidatiforme invasora (9100/1) e tumor trofoblástico de localiza-
ção placentária (9104/1). Os casos de tumor de localização não
placentária devem ser registrados separadamente. Não se exi-
ge a confirmação histológica, se a dosagem urinária da
gonadotrofina coriônica humana (HCG) está anormalmente ele-
vada. A história de quimioterapia prévia para esta doença deve
ser anotada.

Os procedimentos para avaliação das categorias T e M são
os seguintes:

Categorias T Exame físico; diagnóstico por ima-
gem, incluindo urografia e cistoscopia

Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem
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Categorias de risco Idade, tipo de antecedentes
gravídicos, intervalo de indicador de
gravidez, HCG pré-tratamento, diâ-
metro do maior tumor, localização de
metástases, número de metástases e
antecedentes de tratamentos, são in-
tegrados para fornecer pontuação de
prognóstico que dividem os casos em
categorias de baixo e alto riscos.

TM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância

Categorias 
TM 

Estádios da 
FIGO* 

 

TX 
 

T0 
T1 
T2 

 
 
 

M1a 
M1b 

 
 
 
I 
II 
 
 
 

III 
IV 

O tumor primário não pode ser  
avaliado 
Não há evidência de tumor primário 
Tumor confinado ao útero 
Tumor que se estende, por metástase 
ou extensão direta, a outras estruturas 
genitais: vagina, ovário, ligamento 
largo e trompa de Falópio 
Metástase para pulmão(ões) 
Outra metástase à distância 

Nota:  *Os estádios de I a IV podem ser subdivididos em A e B, de acordo com 
a pontuação de prognóstico. 
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M1 Metástase à distância
M1 Metástase à distância

M1a Metástase para pulmão(ões)
M1b Outra metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT e pM correspondem às categorias T e M.

Escore prognóstico

Nota:  A metástase genital (vagina, ovário, ligamento largo, trompa de Falópio)
é classificada como T2. Qualquer envolvimento de estruturas não genitais,
por invasão direta ou metástase é descrita usando a classificação M.

Fatores 
prognósticos 

0 1 2 4 

Idade < 40 anos > 40 anos   
Antecedentes 
gravídicos 

Mole 
hidatiforme 

Aborto Gravidez a 
termo 

 

Meses do índice 
gravídico 

< 4 4-< 7 7-12 > 12 

Pré-tratamento 
sérico com HCG 
(IU/ml) 

< 103 103-<104 104-< 105 > 105 

Tamanho do 
maior tumor, 
incluindo o útero 

< 3 cm 3-< 5 cm > 5 cm  

Localizações de 
metástase 

Pulmão Baço, rim Trato gastro-
intestinal 

Fígado, 
cérebro 

Número de 
metástases 

 1-4 5-8 > 8 

Quimioterapia 
prévia que falhou 

  Droga única Duas ou 
mais drogas 
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Categorias de risco:
Escore prognóstico total de 7 ou menos = baixo risco
Escore total de 8 ou mais = alto risco

Grupamento por Estádios

Estádios T M Fatores de Risco
I T1 M0 desconhecido
IA T1 M0 baixo
IB T1 M0 alto
II T2 M0 desconhecido
IIA T2 M0 baixo
IIB T2 M0 alto
III Qualquer T M1a desconhecido
IIIA Qualquer T M1a baixo
IIIB Qualquer T M1a alto
IV Qualquer T M1b desconhecido
IVA Qualquer T M1b baixo
IVB Qualquer T M1b alto

Resumo Esquemático

TNM Tumores Trofoblásticos 
Gestacionais 

Estádios 

T1 
T2 

M1a 
M1b 

Confinado ao útero 
Outras estruturas genitais 

Metástase para pulmão(ões) 
Outra metástase à distância 

I 
II 
III 
IV 

Baixo risco 
Alto risco 

Escore prognóstico de 7 ou menos 
Escore prognóstico de 8 ou mais 

IA-IVA 
IB-IVB 
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TUMORES UROLÓGICOS

Notas Introdutórias

As seguintes localizações anatômicas são incluídas:

•  Pênis
•  Próstata
•  Testículo
•  Rim
•  Pelve renal e ureter
•  Bexiga
•  Uretra

Cada localização anatômica é descrita sob os seguintes títulos:

•  Regras para classificação com os procedimentos para
estabelecer as categorias T, N e M. Métodos adicionais
podem ser usados quando melhoram a exatidão da ava-
liação antes do tratamento

•   Localizações e sub-localizações anatômicas, quando apro-
priado

•  Definição dos linfonodos regionais
•  Metástase à distância
•  TNM - Classificação clínica
•  pTNM - Classificação patológica
•  G - Graduação histopatológica, quando aplicável
•  Grupamento por estádios
•  Resumo esquemático
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Metástase à Distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas de acordo com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
podem ser descritas pelo símbolo R. As definições da classifi-
cação R são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico



PÊNIS                                                                                             187

Pênis
(CID-O C60)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para carcinomas. Deve
haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico e endoscopia
Categorias N   Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Sub-localizações Anatômicas

1. Prepúcio (C60.0)
2. Glande (C60.1)
3. Corpo (C60.2)

Linfonodos Regionais
Os linfonodos regionais são os inguinais, superficiais e pro-

fundos, e os pélvicos.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
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T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
Ta Carcinoma verrucoso não invasivo
T1 Tumor que invade o tecido conjuntivo sub-epitelial
T2 Tumor que invade o corpo esponjoso ou cavernoso
T3 Tumor que invade a uretra ou a próstata
T4 Tumor que invade outras estruturas adjacentes

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em um único linfonodo inguinal superficial
N2 Metástase em linfonodos inguinais superficiais múlti-

plos ou bilaterais
N3 Metástase em linfonodo(s) inguinal(ais) profundo(s)

ou pélvico(s), uni- ou bilateral(ais)

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
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G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado

Grupamento por Estádios

Estádio 0 Tis N0 M0
Ta N0 M0

Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T1 N1 M0

T2 N0, N1 M0
Estádio III T1, T2 N2 M0

T3 N0, N1, N2 M0
Estádio IV T4 Qualquer N M0

Qualquer T N3 M0
Qualquer T Qualquer N M1

Resumo Esquemático

Pênis
Tis    In situ
Ta    Carcinoma verrucoso não invasivo
T1     Tecido conjuntivo sub-epitelial
T2    Corpo esponjoso, cavernoso
T3    Uretra, próstata
T4    Outras estruturas adjacentes

N1     Um inguinal superficial
N2      Inguinais superficiais, múltiplos ou bilaterais
N3     Inguinal profundo ou pélvico
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Próstata
(CID-O C61)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável somente para adenocarcinomas. O
carcinoma de células transicionais da próstata é classificado
como um tumor uretral (ver página 212). Deve haver confir-
mação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico, diagnóstico por imagem,
endoscopia, biópsia e exames bioquímicos

Categorias N Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M Exame físico, diagnóstico por imagem, inves-

tigação do esqueleto e exames bioquímicos

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os da pélvis verdadeira, que são,
essencialmente, os linfonodos pélvicos localizados abaixo da
bifurcação das artérias ilíacas comuns. A lateralidade não afeta
a classificação N.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX  O tumor primário não pode ser avaliado
T0   Não há evidência de tumor primário
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T1 Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável
ou visível por meio de exame de imagem
T1a    Achado histológico incidental em 5% ou me-

nos de tecido ressecado
T1b    Achado histológico incidental em mais de 5%

de tecido ressecado
T1c    Tumor identificado por biópsia por agulha (p.

ex.,  devido a PSA*  elevado)
* NT: Por seu uso difundido, foi mantida a sigla em Inglês de Antígeno
Prostático Específico.

T2 Tumor confinado à próstata1

T2a Tumor que envolve uma metade de um dos
lobos ou menos

T2b Tumor que envolve mais da metade de um
dos lobos, mas não ambos os lobos

T2c Tumor que envolve ambos os lobos
T3 Tumor que se estende através da cápsula prostática2

T3a Extensão extracapsular (uni- ou bilateral)
T3b Tumor que invade vesícula(s) seminal(ais)

T4 Tumor está fixo ou invade outras estruturas adjacen-
tes, que não as vesículas seminais: colo vesical,
esfíncter externo, reto, músculos elevadores do ânus,
ou parede pélvica

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0  Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em linfonodo regional

Notas: 1. Tumor  encontrado em um ou em ambos os lobos, por biópsia por
agulha, mas não palpável ou visível por exame de imagem, é classificado
como T1c.
2. A invasão do ápice prostático ou da cápsula prostática (mas não além
desta) é classificada como T2 e não como T3.

Nota:  Metástase não maior que 0,2 cm pode ser designada pN1mi (Veja Introdu-
ção, pN, página  11).
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

M1a Linfonodo(s) não regional(ais)
M1b Osso(s)
M1c Outra(s) localização(ões)

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.
Entretanto, não existe a categoria pT1, devido à insuficiên-

cia de tecido para determinar a categoria pT superior.

G - Graduação Histopatológica
GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado.
G1 Bem diferenciado (anaplasia discreta) (Gleason 2-4)
G2 Moderadamente diferenciado (anaplasia moderada)

(Gleason 5-6)
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado (anaplasia acen-

tuada) (Gleason 7-10)

Grupamento por Estádios

Estádio I T1a N0 M0 G1
Estádio II T1a N0 M0 G2,3-4

T1b, T1c N0 M0 Qualquer G
T1, T2 N0 M0 Qualquer G
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Estádio III T3 N0 M0 Qualquer G
Estádio IV T4 N0 M0 Qualquer G

Qualquer T N1 M0 Qualquer G
Qualquer T Qualquer N M1 Qualquer G

Resumo Esquemático

Próstata 
T1 
   T1a 
   T1b 
   T1c 

T2 
   T2a 
   T2b 
   T2c 

T3 
   T3a 
   T3b 

T4 
 
 

N1 
M1a 
M1b 
M1c 

Não palpável ou visível 
≤ 5% 
> 5 % 
Biópsia por agulha 

Tumor confinado à próstata 
≤ metade de um lobo 
> metade de um lobo 
Ambos os lobos 

Através da cápsula prostática 
Extracapsular 
Vesícula(s) seminal(ais) 

Fixo ou invade estruturas adjacentes: 
colo vesical, esfíncter externo, reto, músculos 
elevadores do ânus, parede pélvica 

Linfonodo(s) regional(ais) 
Linfonodo(s) não regional(ais) 
Osso(s) 
Outra(s) localização(ões) 
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Testículo
(CID-O C62)

Regras para Classificação

A classificação aplica-se somente aos tumores de células
germinativas do testículo. Deve haver confirmação histológica
da doença e divisão dos casos por tipo histológico. A graduação
histopatológica não é aplicável.

A presença de marcadores tumorais séricos elevados, in-
clusive a alfa-feto-proteína (AFP), a gonadotrofina coriônica
humana (HCG) e a desidrogenase láctica (DHL), é freqüente
nesta doença. O estadiamento tem por base a determinação da
extensão anatômica da doença e a avaliação dos marcadores
tumorais séricos.

Os procedimentos para avaliação das categorias N e M e S
são os seguintes:

Categorias N   Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico, diagnóstico por imagem, e

exames bioquímicos
Categorias S*  Marcadores tumorais séricos

Os estádios são subdivididos com base na presença e grau
da elevação dos marcadores tumorais séricos. Estes marcadores
são obtidos imediatamente após a orquiectomia e, se elevados,
devem ser dosados seriadamente após a orquiectomia, de acordo
com a queda normal para a AFP (meia-vida de 7 dias) e para a
HCG (meia-vida de 3 dias) para avaliar a elevação do marcador

* NT: Mantido o símbolo S do original em Inglês, relativo a sérico.
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tumoral. A classificação S é baseada no valor de nadir da HCG
e AFP após a orquiectomia. A classificação S tem por base o
valor mais baixo de HCG e AFP pós-orquiectomia. O nível sérico
da DHL (mas não seus níveis de meia-vida) tem valor prognós-
tico nos casos de pacientes com doença metastática, e é inclu-
ído para estadiamento.

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os para-aórticos abdominais (peri-
aórticos), os pré-aórticos, os intercavo-aórticos, os pré-cavais,
os paracavais, os retrocavais e os retro-aórticos. Os linfonodos
ao longo da veia espermática devem ser considerados regio-
nais. A lateralidade não afeta a classificação N. Os linfonodos
intrapélvicos e os inguinais serão considerados regionais após
cirurgia por via escrotal ou inguinal.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
Exceto para pTis e pT4, onde a orquiectomia radical nem sem-
pre é necessária para a classificação, a extensão do tumor pri-
mário é classificada após a orquiectomia radical; veja pT. Em
outras circunstâncias, se a orquiectomia radical não é realiza-
da, é usado TX.

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em massa linfonodal com 2 cm ou menos
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em sua maior dimensão, ou  linfonodos múltiplos,
nenhum com mais de 2 cm em sua maior dimensão

N2 Metástase em massa linfonodal com mais de 2 cm
até 5 cm em sua maior dimensão, ou linfonodos múl-
tiplos, qualquer um com massa maior  de 2 cm, até 5
cm em sua maior dimensão

N3 Metástase em uma massa linfonodal com mais de 5
cm em sua maior dimensão

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

M1a Metástase em linfonodo não regional ou
metástase pulmonar

M1b Metástase à distância para outras localizações

pTNM - Classificação Patológica

pT - Tumor Primário
pTX   O tumor primário não pode ser avaliado (veja T -

tumor primário, acima)
pT0    Não há evidência de tumor primário (p. ex., cicatriz

histológica no testículo)
pTis Neoplasia de células germinativas intratubular (car-

cinoma in situ)
pT1 Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão

vascular/linfática; o tumor pode invadir a túnica
albugínea, mas não a túnica vaginalis



TESTÍCULO                                                                                  197

pT2 Tumor limitado ao testículo e epidídimo com invasão
vascular/linfática, ou tumor que se estende através
da túnica albugínea com envolvimento da túnica
vaginalis

pT3 Tumor que invade o cordão espermático com ou sem
invasão vascular/linfática

pT4 Tumor que invade o escroto com ou sem invasão
vascular/linfática

pN - Linfonodos Regionais
pNX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
pN0 Ausência de metástase em linfonodo regional
pN1 Metástase em massa de linfonodos com 2 cm ou

menos em sua maior dimensão e 5 ou menos
linfonodos positivos, nenhum com  mais de 2 cm em
sua maior dimensão

pN2 Metástase em massa de linfonodos com 2 cm ou mais,
até 5 cm em sua maior dimensão; ou mais de 5
linfonodos positivos, nenhum com mais de 5 cm; ou
evidência de extensão tumoral extranodal

pN3 Metástase em massa de linfonodos com mais de 5
cm em sua maior dimensão

pM - Metástase à Distância
A categoria pM corresponde à categorias M.

S - Marcadores Tumorais Séricos
SX Os marcadores tumorais séricos não estão disponí-

veis ou não foram realizados
S0 Marcadores tumorais séricos dentro dos limites nor-

mais
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DHL HCG (mUI/ml) AFP (ng/ml)
S1 < 1,5 x N     e < 5.000               e < 1.000
S2 1,5 - 10 x N  ou 5.000 - 50.000    ou 1.000 - 10.000
S3 > 10 x N     ou > 50.000            ou > 10.000

N indica o limite superior do  valor normal para a dosagem da DHL.

Grupamento por Estádios

Estádio 0 pTis N0 M0 S0, SX
Estádio I pT1-4 N0 M0 SX
Estádio IA pT1 N0 M0 S0
Estádio IB pT2 N0 M0 S0

pT3 N0 M0 S0
pT4 N0 M0 S0

Estádio IS Qualquer pT/TX N0 M0 S1-3
Estádio II Qualquer pT/TX N1-3 M0 SX
Estádio IIA Qualquer pT/TX N1 M0 S0

Qualquer pT/TX N1 M0 S1
Estádio IIB Qualquer pT/TX N2 M0 S0

Qualquer pT/TX N2 M0 S1
Estádio IIC Qualquer pT/TX N3 M0 S0

Qualquer pT/TX N3 M0 S1
Estádio III Qualquer pT/TX Qualquer N M1, M1a SX
Estádio IIIA Qualquer pT/TX Qualquer N M1, M1a S0

Qualquer pT/TX Qualquer N M1, M1a S1
Estádio IIIB Qualquer pT/TX N1-3 M0 S2

Qualquer pT/TX Qualquer N M1, M1a S2
Estádio IIIC Qualquer pT/TX N1-3 M0 S3

Qualquer pT/TX Qualquer N M1, M1a S3
Qualquer pT/TX Qualquer N M1b Qualquer S
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Resumo Esquemático

Testículo 
pTis 
pT1 
pT2 
 
pT3 
pT4 
 
N1 
N2 
 

N3 
 
M1a 
 
M1b 

Intratubular 
Testículo e epidídimo, sem invasão vascular/linfática 
Testículo e epidídimo, com invasão vascular/linfática, 
ou túnica vaginalis 
Cordão espermático 
Escroto 
 
≤ 2 cm                    pN1     ≤ 2 cm e ≤ 5 linfonodos 
> 2 cm até 5 cm     pN2     > 2 cm até 5 cm ou > 5 
                                           linfonodos ou extensão 
                                           extranodal 
> 5 cm                    pN3     > 5 cm 
 
Metástase em linfonodo não regional ou metástase 
pulmonar 
Metástase à distância para outras localizações 
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Rim
(CID-O C64)

Regras para Classificação

A classificação só é aplicável ao carcinoma de células renais.
Deve haver confirmação histológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os hilares, os para-aórticos abdo-
minais e os paracavais. A lateralidade não afeta as categorias N.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor com 7 cm ou menos em sua maior dimensão,

limitado ao rim
T1a Tumor com 4 cm ou menos
T1b Tumor com mais de 4 cm até 7 cm
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T2 Tumor com mais de 7 cm em sua maior dimensão,
limitado ao rim

T3 Tumor que se estende às grandes veias ou que inva-
de diretamente a supra-renal ou os tecidos peri-re-
nais, porém  aquém da fáscia de Gerota
T3a Tumor que invade diretamente a supra-renal

ou os tecidos peri-renais1, porém aquém
da fáscia de Gerota

T3b Extensão macroscópica do tumor à(s) veia(s)2

renal(is) ou à veia cava, ou à sua parede, abai-
xo do diafragma

T3c Extensão macroscópica do tumor à veia cava,
ou à sua parede, acima do diafragma

T4 Tumor que invade diretamente além da fáscia de
Gerota

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase em um único linfonodo regional
N2 Metástase em mais de um linfonodo regional

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

Notas: 1 - Inclui a gordura da cavidade renal (peripélvica)
2 - Inclui ramificação segmentar (músculo-contido)
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pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

pN0   O exame histopatológico de um espécime de
linfadenectomia regional incluirá, geralmente, 8 ou
mais linfonodos. Se os linfonodos são negativos, mes-
mo que o número usualmente examinado seja não
encontrado, classifica-se como pN0.

G - Graduação Histopatológica
GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado

Grupamento por Estádios
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1 M0
Estádio IV T4 N0, N1 M0

Qualquer T N2 M0
Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Rim 
T1 

   T1a 
   T1b 
T2 
T3 
 
   T3a 
   T3b 
   T3c 
T4 

N1 
N2 

≤ 7 cm; limitado ao rim 
≤ 4 cm 
> 4 cm 

> 7 cm; limitado ao rim 
Invasão de supra-renal ou peri-nefrética; grandes 
vasos 

Invasão de supra-renal ou peri-nefrética 
Veia(s) renal(is), veia cava abaixo do diafragma 
Veia cava acima do diafragma 

Invasão além da fáscia de Gerota 

Único 
Mais de um 
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Pelve Renal e Ureter
(CID-O C65, C66)

Regras para Classificação

A classificação é aplicável aos para carcinomas. O papiloma é
excluído. Deve haver confirmação histológica ou citológica da
doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, diagnóstico por imagem e
endoscopia

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Localizações Anatômicas

1. Pelve renal (C65)
2. Ureter (C66)

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os hilares, os para-aórticos abdo-
minais e os paracavais; e, para o ureter, os intrapélvicos. A
lateralidade não afeta a classificação N.
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TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Ta Carcinoma papilífero não invasivo
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor que invade o tecido conjuntivo sub-epitelial
T2 Tumor que invade a muscular
T3 (Pelve renal) Tumor que invade além da muscular, e

alcança a gordura peri-pélvica ou o parênquima renal
(Ureter) Tumor que invade além da muscular, e al-
cança a gordura peri-ureteral

T4 Tumor que invade os órgãos adjacentes ou, através
do rim, a gordura peri-renal

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase, em um único linfonodo, com 2 cm ou

menos em sua maior dimensão
N2 Metástase, em um único linfonodo, com mais de 2

cm até 5 cm em sua maior dimensão, ou em múlti-
plos linfonodos, nenhum com mais de 5 cm em sua
maior dimensão

N3 Metástase em linfonodo com mais de 5 cm em sua
maior dimensão

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
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M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica
GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado.
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado

Grupamento por Estádios
Estádio 0a Ta N0 M0
Estádio 0is Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3 N0 M0
Estádio IV T4 N0 M0

Qualquer T N1, N2, N3 M0
Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Pelve Renal, Uréter 
Ta 
Tis 
T1 
T2 
T3 
T4 
N1 
N2 
N3 

Papilífero, não invasivo 
Carcinoma in situ 
Tecido conjuntivo sub-epitelial 
Muscular 
Além da muscular 
Órgãos adjacentes, gordura peri-renal 
Único, ≤ 2 cm 
Único, > 2 cm até 5 cm, múltiplo ≤ 5 cm 
> 5 cm 
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Bexiga
(CID-O C67)

Regras para Classificação
A classificação é aplicável aos carcinomas. O papiloma é ex-
cluído. Deve haver confirmação histológica ou citológica da
doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico, diagnóstico por imagem e
endoscopia

Categorias N   Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os da pélvis verdadeira, que são,
essencialmente, os linfonodos pélvicos situados abaixo da bi-
furcação das artérias ilíacas comuns. A lateralidade não afeta a
classificação N.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
O sufixo (m) deve ser acrescentado à categoria T apropriada
para indicar tumores múltiplos. O sufixo (is) pode ser acres-
centado a qualquer categoria T para indicar a presença de car-
cinoma in situ associado.
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TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Ta Carcinoma papilífero não invasivo
Tis Carcinoma in situ:  "tumor plano"

 T1 Tumor que invade o tecido conjuntivo sub-epitelial
T2 Tumor que invade músculo

T2a Tumor que invade a musculatura superficial
(metade interna)

T2b Tumor que invade a musculatura profunda
(metade externa)

T3 Tumor que invade tecido perivesical
T3a microscopicamente
T3b macroscopicamente (massa extravesical)

T4 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: próstata, útero, vagina, parede pélvica ou pa-
rede abdominal
T4a Tumor que invade próstata, útero ou vagina
T4b Tumor que invade parede pélvica ou parede

abdominal

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase, em um único linfonodo, com 2 cm ou

menos em sua maior dimensão
N2 Metástase, em um único linfonodo, com mais de 2

cm até 5 cm em sua maior dimensão, ou em múlti-
plos linfonodos, nenhum com mais de 5 cm em sua
maior dimensão

N3 Metástase em linfonodo com mais de 5 cm em sua
maior dimensão
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado

Grupamento por Estádios

Estádio 0a Ta N0 M0
Estádio 0is Tis N0 M0
Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2a, b N0 M0
Estádio III T3a, b N0 M0

T4a N0 M0
Estádio IV T4b N0 M0

Qualquer T N1, N2, N3 M0
Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Bexiga 
Ta 
Tis 
 
T1   
  
T2 
   T2a 
   T2b 
 
T3 
   T3a 
   T3b 

   T4a 
   T4b 

N1 

N2 
N3 

Papilífero não invasivo 
In situ: “tumor plano” 
 
Tecido conjuntivo sub-epitelial 
 
Muscular 

Metade interna 
Metade externa 

 
Além da muscular 

Microscopicamente 
Massa extravesical 

Próstata, útero, vagina 
Parede pélvica, parede abdominal 

Único, ≤ 2 cm 

Único, > 2 cm até 5 cm; múltiplo ≤ 5 cm 
> 5 cm 
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Uretra

Regras para Classificação

A classificação é aplicável aos carcinomas da uretra (CID-O
C68.0) e carcinomas de células transicionais da próstata (CID-
O C61) e uretra prostática. Deve haver confirmação histológica
ou citológica da doença.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T  Exame físico, diagnóstico por imagem, e
endoscopia

Categorias N  Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os inguinais e os pélvicos. A
lateralidade não afeta a classificação N.

TNM - Classificação Clínica
T - Tumor Primário

TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário

Uretra (masculina e feminina)
Ta Carcinoma papilar não invasivo, polipóide ou verrucoso
Tis Carcinoma in situ
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T1 Tumor que invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-

turas: corpo esponjoso, próstata, músculo periuretral
T3 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-

turas: corpo cavernoso, além da cápsula prostática,
vagina anterior, colo vesical

T4 Tumor que invade outros órgãos adjacentes

Carcinoma de células transicionais da próstata (uretra
prostática)
Tis pu Carcinoma in situ; envolvimento da uretra prostática

 Tis pd Carcinoma in situ; envolvimento das vias prostáticas

T1 Tumor que invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-

turas: estroma prostático, corpo
esponjoso, músculo peri-uretral

T3 Tumor que invade qualquer uma das seguintes estru-
turas: corpo cavernoso, além da
cápsula prostática, colo vesical (extensão
extraprostática)

T4 Tumor que invade outros órgãos adjacentes (invasão
da bexiga)

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodo regional
N1 Metástase, em um único linfonodo, com 2 cm ou

menos em sua maior dimensão
N2 Metástase, em um único linfonodo, com mais de 2

cm em sua maior dimensão, ou em múltiplos
linfonodos
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M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado

Grupamento por Estádios

Estádio 0a Ta N0 M0
Estádio 0is Tis N0 M0

Tis pu N0 M0
Tis pd N0 M0

Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0
Estádio IV T4 N0, N1 M0

Qualquer T N2 M0
Qualquer T Qualquer N M1
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Resumo Esquemático

Uretra 
Ta 
 
Tis 

T1    
T2 
T3 
 
T4 
 

Papilífero não invasivo, polipóide, ou 
verrucoso 
In situ 

Tecido conjuntivo sub-epitelial (córion) 
Corpo esponjoso, próstata, músculo peri-uretral 
Corpo cavernoso, além da cápsula prostática,  
vagina anterior, colo vesical 
Outros órgãos adjacentes 

Carcinoma de Células Transicionais da Próstata (Uretra 
Prostática) 

Tis pu 
Tis pd 

T1    
T2 
 
T3 
 
T4 
 

In situ, uretra prostática 
In situ, ductos prostáticos 

Tecido conjuntivo sub-epitelial (córion) 
Estroma prostático, corpo esponjoso, músculo 
peri-uretral 
Corpo cavernoso, além da cápsula prostática,  
colo vesical (extensão extraprostática) 
Outros órgãos adjacentes (bexiga) 

N1    
N2   
 

Único, ≤ 2 cm 
> 2 cm, ou múltiplo 
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TUMORES OFTÁLMICOS

Notas Introdutórias

Os tumores de olho e de seus anexos são um grupo diversifica-
do incluindo carcinomas, melanomas, sarcomas e
retinoblastomas. Por conveniência clínica, eles são classifica-
dos em uma seção.

As seguintes localizações estão incluídas:

•  Pálpebra (o melanoma da pálpebra é classificado com
os tumores cutâneos)

•   Conjuntiva
•  Úvea
•  Retina
•  Órbita
•  Glândula lacrimal

Para nomenclatura histológica e critérios diagnósticos, reco-
menda-se a referência da classificação histológica da OMS
(Campbell, RJ: Histological typing of tumours of the eye and its
adnexa, 2nd ed. Springer, Berlim, 1998).

Cada tipo tumoral é descrito sob os seguintes títulos:
• Regras para classificação com os procedimentos para

avaliação das categorias T, N e M
•  Regiões anatômicas, quando apropriado
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•  Definição dos linfonodos regionais
•  TNM - Classificação clínica
•  pTNM - Classificação patológica
•  G - Graduação histopatológica, quando aplicável
•  Grupamento por estádios, quando aplicável
•  Resumo esquemático

Linfonodos Regionais

As definições das categorias N para os tumores oftálmicos são:

N - Linfonodos Regionais
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais
N1 Metástase em linfonodos regionais

Metástase à Distância

As definições das categorias M para os tumores oftálmicos são:

M - Metástase à Distância
MX A presença de metástase à distância não pode ser

avaliada
M0 Ausência de metástase à distância
M1 Metástase à distância

As categorias M1 e pM1 podem ser adicionalmente
especificadas de acordo com as seguintes notações:

Pulmonar PUL (C34)
Medula óssea MO [MAR](C42.1)
Óssea OSS (C40, 41)
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Pleural PLE (C38.4)
Hepática HEP (C22)
Peritoneal PER (C48.1,2)
Cerebral CER [BRA] (C71)
Supra-renal (Adrenal) ADR (C74)
Linfonodal LIN [LYM](C77)
Pele  CUT [SKI](C44)
Outras OUT [OTH]

Graduação Histopatológica

As seguintes definições das categorias G aplicam-se ao carci-
noma da pálpebra e da conjuntiva e ao sarcoma da órbita:

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pouco diferenciado
G4 Indiferenciado

Classificação R

A ausência ou presença de tumor residual após o tratamento
podem ser descritas pelo símbolo R. As definições da classifi-
cação R aplicam-se a todos os tumores oftálmicos. Elas são:

RX A presença de tumor residual não pode ser avaliada
R0 Ausência de tumor residual
R1 Tumor residual microscópico
R2 Tumor residual macroscópico
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Carcinoma da Pálpebra
(CID-O C44.1)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença e divisão dos
casos por tipo histológico, p. ex.: carcinoma basocelular, carci-
noma escamoso, carcinoma sebáceo. O melanoma da pálpebra
é classificado com os tumores cutâneos (ver na página 132).

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico
Categorias N   Exame físico
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os pré-auriculares, os
submandibulares e os cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
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T1 Tumor de qualquer tamanho, sem invasão da
conjuntiva tarsal; ou tumor na margem palpebral, com
5 mm ou menos em sua maior dimensão

T2 Tumor que invade a conjuntiva tarsal; ou tumor na
margem palpebral, com mais de 5 mm até 10 mm em
sua maior dimensão

T3 Tumor que compromete toda a espessura da pálpe-
bra; ou tumor na margem palpebral, com mais de 10
mm em sua maior dimensão

T4 Tumor que invade estruturas adjacentes, incluindo
conjuntiva bulbar, esclera/globo ocular, partes moles
da órbita, invasão peri-neural, osso/periósteo da órbi-
ta, cavidade nasal/seios paranasais e sistema nervo-
so central

N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 219.
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Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádios é recomen-
dado.

Resumo Esquemático

Carcinoma de Pálpebra 
T1    
 
 
T2 
 
    
T3 
 
 
T4 
 
N1 
 

Não na conjuntiva tarsal 
Margem palpebral: ≤ 5 mm 
 
Na conjuntiva tarsal 
Margem palpebral: > 5 mm até 10 mm 
 
Toda a espessura 
Margem palpebral: > 10 mm 
 
Estruturas adjacentes 
 
Regional 
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Carcinoma da Conjuntiva
(CID-O C69.0)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença e divisão dos
casos por tipo histológico, p. ex.: carcinoma muco-epidermóide
e carcinoma espinocelular.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T   Exame físico
Categorias N   Exame físico
Categorias M   Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais
Os linfonodos regionais são os pré-auriculares,

submandibulares e cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor com 5 mm ou menos em sua maior dimensão
T2 Tumor com mais de 5 mm em sua maior dimensão,

sem invasão das estruturas adjacentes
T3 Tumor que invade estruturas adjacentes, excluindo a

órbita
T4 Tumor que invade a órbita com ou sem extensão adi-

cional
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T4a Tumor que invade tecidos moles orbitários
T4b Tumor que invade osso
T4c Tumor que invade seios paranasais
T4d Tumor que invade cérebro

N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 217.

Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádios é recomendado.

Resumo Esquemático

Carcinoma de Conjuntiva 
T1    
T2 
T3 
T4 
N1 
 

≤ 5 mm 
> 5 mm, sem invasão de estruturas adjacentes 
Estruturas adjacentes excluindo órbita 
Órbita e além desta 
Regional 
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 Melanoma Maligno de Conjuntiva
(CID-O C69.0)

Regras para Classificação

A classificação aplica-se somente ao melanoma maligno.
Deve haver confirmação histológica da doença.
Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M

são os seguintes:

Categorias T   Exame físico
Categorias N  Exame físico
Categorias M  Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os pré-auriculares,
submandibulares e cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor(es) da conjuntiva bulbar
T2 Tumor(es) da conjuntiva bulbar com extensão córnea
T3 Tumor(es) que se estende(m) ao saco conjuntival,

conjuntiva palpebral, ou carúncula
T4 Tumor que invade pálpebra, globo ocular, órbita, sei-

os paranasais ou sistema nervoso central
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N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

pT - Tumor Primário
pTX O tumor primário não pode ser avaliado
pT0 Não há evidência de tumor primário

pT1 Tumor(es) de conjuntiva bulbar, confinado(s) ao
epitélio

pT2 Tumor(es) de conjuntiva bulbar com 0,8 mm ou me-
nos de espessura com invasão da lâmina própria

pT3 Tumor(es) de conjuntiva bulbar com mais de 0,8 mm
de espessura com invasão da lâmina própria ou tu-
mores envolvendo a conjuntiva palpebral ou carúncula
conjuntival

pT4 Tumor que invade pálpebra, globo ocular, órbita, sei-
os paranasais ou sistema nervoso central

pN - Linfonodos Regionais
As categorias pN correspondem às categorias N.

pM - Metástase à Distância
As categorias pM correspondem às categorias M.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
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G0 Melanose primária adquirida
G1 Melanoma maligno surgindo em nevus
G2 Melanoma maligno surgindo em melanose primária

adquirida
G3 Melanoma maligno surgindo de novo.(NT. O tumor

surge numa área na qual não havia lesão pré-maligna)

Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádios é recomendado.

Resumo Esquemático

Melanoma Maligno de Conjuntiva 
T1   
 
T2 
 
    
 
T3 
 
 
 
 
T4 
 
 
 
N1 

Conjuntivo bulbar 
 
Conjuntivo bulbar 
com extensão à córnea 
 
 
Saco conjuntival, 
conjuntiva palpebral, 
carúncula 
 
 
Invasão da pálpebra, 
globo ocular, órbita, 
seios paranasais, SNC 
 
Regional 

pT1 
 
pT2 
 
 
 
pT3 
 
 
 
 
pT4 
 
 
 
pN1 

 

T1 confinado ao epitélio 
 
T2 conjuntiva bulbar  
≤ 0,8 mm de espessura; 
invade lâmina própria 
 
pT2 > 0,8 mm de  
espessura ou envolve 
conjuntiva palpebral ou 
carúncula conjuntival 
 
T4 
 
 
 
Regional 
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 Melanoma Maligno de Úvea
(CID-O C69.3,4)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença.
Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M

são os seguintes:

Categorias T Exame físico; métodos adicionais, tais como
angiografia com fluoresceína e
exames cintilográficos podem melhorar a exa-
tidão da avaliação

Categorias N Exame físico
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são pré-auriculares, submandibulares e
cervicais.

Regiões Anatômicas
1. Íris (C69.4)
2. Corpo ciliar (C69.4)
3. Coróide (C69.3)

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
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Íris
T1 Tumor limitado à íris

T1a Tumor que compromete um quarto ou menos
da íris

T1b Tumor que compromete mais de um quarto
da íris

T1c Tumor com glaucoma melanomalítico
T2 Tumor confluente ou que se estende ao corpo ciliar

ou coróide
T2a Tumor com glaucoma melanomalítico

T3 Tumor com extensão à esclera
T3a Tumor com extensão à esclera e glaucoma

melanomalítico
T4 Tumor com extensão extra-ocular

Corpo Ciliar e coróide
T1* Tumor com 10 mm ou menos em sua maior dimen-

são e 2,5 mm ou menos na maior altura (espessura
máxima)
T1a sem extensão extra-ocular
T1b com extensão extra-ocular microscópica
T1c com extensão extra-ocular macroscópica

T2* Tumor com mais de 10 mm até 16 mm em seu maior
diâmetro e com mais de 2,5 mm até 10 mm espessura
T2a sem extensão extra-ocular
T2b com extensão extra-ocular microscópica
T3c com extensão extra-ocular macroscópica

T3* Tumor com mais de 16 mm em sua maior dimensão
e/ou com mais de 10 mm na maior espessura, sem
extensão extra-ocular

T4* Tumor com mais de 16 mm em sua maior dimensão
e/ou com mais de 10 mm na maior espessura , com
extensão extra-ocular

Nota: *Quando o diâmetro basal e a altura apical não se ajustarem a esta classi-
ficação, a maior dimensão do tumor deve ser usada para classificação. Na
prática clínica a base do tumor pode ser estimada em diâmetros de disco
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N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

Grupamento por Estádios

Se mais de uma das estruturas uveais estiverem comprome-
tidas, deve ser usada a classificação da estrutura mais afetada.

Estádio I T1 N0 M0
Estádio II T2 N0 M0
Estádio III T3, T4 N0 M0
Estádio IV Qualquer T N1 M0

Qualquer T Qualquer N M1

óptico (dd) (1 dd, em média = 1,5 mm). A altura (espessura) pode ser
estimada em dioptrias (3 dioptrias, em média = 1 mm). Outras técnicas
freqüentemente usadas, tais como a ultra-sonografia, , podem fornecer
medidas mais precisas.
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Resumo Esquemático

Melanoma Maligno de Úvea 
Melanoma Maligno de Íris 

T1 
   T1a 
   T1b 
   T1c    
T2 
 
   T2a 
T3 
   T3a 
T4 
 

Limitado à íris 
≤ ¼ da íris 
> ¼ da íris 
Íris com glaucoma melanomalítico 

Confluente ou que se estende ao corpo 
ciliar/coróide 

com glaucoma melanomalítico 
Extensão à esclera 

com glaucoma melanomalítico 
Extensão extra-ocular 

Melanoma Maligno do Corpo Ciliar e Coróide 
T1 
 
   T1a 
   T1b 
   T1c 
 T2 
 
   T2a 
   T2b 
   T2c 
T3 
T4 
 

≤ 10 mm de maior dimensão, ≤ 2,5 mm  
de altura 

sem extensão extra-ocular 
com extensão extra-ocular microscópica 
com extensão extra-ocular macroscópica 

> 10 até 16 mm de maior dimensão, > 2,5 até 
10 mm de altura 

sem extensão extra-ocular 
com extensão extra-ocular microscópica 
com extensão extra-ocular macroscópica 

> 16 mm de basal, e/ou > 10 mm de altura 
T3, com extensão extra-ocular 

Todas as localizações anatômicas 
N1 Regional 
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Retinoblastoma
(CID-O C69.2)

Regras para Classificação

Nos casos bilaterais, os olhos devem ser classificados separa-
damente. A classificação não é aplicável a casos com regres-
são espontânea completa do tumor. Deve haver confirmação
histológica da doença em um olho enucleado.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem; os

exames da medula óssea e do líquor
cerebroespinhal podem melhorar a exatidão
da avaliação

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os pré-auriculares,
submandibulares e os cervicais.

TNM - Classificação Clínica

TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
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T1 Tumor confinado à retina. (Sem implante no vítreo,
descolamento significativo da retina, ou líquido sub-
retiniano a mais de 5 mm da base do tumor)
T1a Qualquer olho no qual o maior tumor mede

3 mm ou menos de altura e não existe tumor
localizado a menos de 1 DD (1,5 mm) do ner-
vo óptico ou fóvea

T1b Todos os olhos nos quais o(s) tumor(es) estão
confinados à retina, independentemente da lo-
calização ou tamanho (até a metade do volu-
me do olho)

T2 Tumor com disseminação contígua aos tecidos ou
espaços adjacentes (vítreo ou espaço sub-retiniano)
T2a Disseminação tumoral mínima para o vítreo

e/ou espaço sub-retiniano1

T2b Disseminação tumoral maciça para o vítreo
e/ou espaço sub-retiniano2

T2c Doença intra-ocular irrecuperável. Tumor que
preenche mais de dois terços do olho ou sem
possibilidade de reabilitação visual ou uma ou
mais das seguintes condições estão presentes:
• Tumor associado ao glaucoma neovascular
   ou de ângulo fechado

Nota:  1. Podem estar presentes no vítreo implantes finos locais ou difusos, ou
descolamento seroso da retina até descolamento total. Porém, não estão
presentes no vítreo ou espaço sub-retiniano, acúmulos, protuberâncias,
"flocos de neve" ou massa avascular. Depósitos de cálcio no vítreo ou
espaço sub-retiniano são permitidos. O tumor pode preencher até 2/3 do
volume do olho.
2. Implantes no vítreo e/ou implantes sub-retinianos podem consistir de
acúmulos, protuberâncias, "flocos de neve" ou massa tumoral avascular.
O descolamento de retina pode ser total. O tumor pode preencher até
2/3 do volume do olho.
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• Extensão do tumor ao segmento anterior
• Extensão do tumor ao corpo ciliar
• Hifema (significativo)
• Hemorragia vítrea maciça
• Tumor em contato com o cristalino
• Apresentação clínica semelhante à celulite
  orbitária (necrose tumoral maciça)

T3 Invasão do nervo óptico ou revestimentos ópticos
T4 Tumor extra-ocular

N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M- Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

pT - Tumor Primário
pTX O tumor primário não pode ser avaliado
pT0 Não há evidência de tumor primário

pT1 Tumor confinado à retina, vítreo ou espaço sub-
retiniano. Sem invasão da coróide ou do nervo óptico

pT2 Invasão mínima do nervo óptico ou revestimentos
ópticos ou invasão focal da coróide
pT2a Tumor que invade o nervo óptico até o nível

da lâmina crivosa, sem, contudo, ultrapassá-la
pT2b Tumor que invade focalmente a coróide
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pT2c Tumor que invade o nervo óptico até o nível
da lâmina crivosa, sem, contudo, ultrapassá-
la e invade focalmente a coróide

pT3 Invasão significativa do nervo ou revestimentos
ópticos ou invasão maciça da coróide
pT3a Tumor que invade o nervo óptico além do ní-

vel da lâmina crivosa mas não até a linha de
ressecção

pT3b Tumor que invade maciçamente a coróide
pT3c Tumor que invade o nervo óptico além do ní-

vel da lâmina crivosa, mas não até a linha de
ressecção e que invade maciçamente a
coróide

pT4 Extensão extra-ocular, incluindo uma das seguintes
condições:
• Invasão do nervo óptico até a linha de ressecção
• Invasão da órbita, através da esclera
• Extensão para dentro da órbita, anterior e posteri-

ormente
• Extensão para o cérebro
 • Extensão para o espaço subaracnoídeo do nervo

óptico
• Extensão para o ápice da órbita
• Extensão para o quiasma óptico, sem ultrapassá-lo
• Extensão para o cérebro, além do quiasma óptico

.
pN - Linfonodos Regionais
As categorias pN correspondem às categorias N.

pM - Metástase à Distância
pMX Metástase à distância não pode ser avaliada



236                                                                   TUMORES OFTÁLMICOS

pM0 Não existe metástase à distância
pM1 Metástase à distância

pM1a Medula óssea
pM1b Outras localizações

Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádio é recomendado.
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Resumo Esquemático

 

Retinoblastoma 

T1 
   T1a 
 
 
   T1b 

Confinado à retina 
≤ 3 mm; não mais 
que 1 DD do nervo 
óptico ou fóvea 
Mais que T1a 

pT1 Retina, vítreo ou espaço 
sub-retiniano 

T2 
 
 

   T2a 
 
 

   T2b 
 
 

   T2c 

Tumor intra-ocular 
com disseminação 
contígua ao vítreo ou 
espaço sub-retiniano 

Disseminação 
tumoral mínima ao 
vítreo/espaço 
sub-retiniano 
Disseminação 
tumoral maciça ao 
vítreo/espaço  
sub-retiniano 
Doença intra-ocular 
irrecuperável 

pT2 
 
 

  pT2a 
 
 

  pT2b 
 
 

  pT2c 

Invasão minima do 
nervo óptico/  
revestimentos 
 

Nervo óptico até a 
lâmina crivosa, sem  
ultrapassá-la 

Invasão focal da 
Coróide 
 

pT2a e b 

T3 Invasão do 
nervo/revestimentos 

pT3 
     
  pT3a 
 
          
  pT3b 
 
  pT3c 

Invasão significativa do 
nervo/revestimentos 

Através da lâmina 
crivosa; não até a 
linha de ressecção 

Invasão maciça da 
coróide 

pT3a e b 
T4/pT4 Extra-ocular   

N1/pN1 
M1/pM1 

Regional 
À distância 

 
 
pM1a 
pM1b 

 
 
Medula óssea  
Outras localizações 
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Sarcoma de Órbita
(CID-O C69.6)

Regras para Classificação

A classificação aplica-se apenas aos sarcomas de partes moles
e osso.

Deve haver confirmação histológica da doença e  divisão
dos casos por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Linfonodos regionais são os pré-auriculares, submandibulares
e cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário
T1 Tumor com 15 mm ou menos em sua maior dimensão
T2 Tumor com mais de 15 mm em sua maior dimensão

sem invasão do globo ocular ou parede óssea
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T3 Tumor de qualquer tamanho com invasão difusa dos
tecidos orbitários e/ou paredes ósseas

T4 Tumor que invade o globo ocular ou estruturas peri-
orbitárias tais como: pálpebras, fossa temporal, cavida-
de nasal/seios paranasais ou sistema nervoso central

N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

Veja definições na página 219.
A graduação histopatológica do tumor deve ser informada.

Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádios é recomendado.



240                                                                    TUMORES OFTÁLMICOS

Resumo Esquemático

Sarcoma de Órbita 
T1 
T2 
T3 
T4 
N1 
 

≤ 15mm 
> 15 mm 
Invade tecidos orbitários/paredes ósseas 
Invade globo ocular e estruturas peri-orbitárias 
Regional 
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Carcinoma de Glândula Lacrimal
(CID-O C69.5)

Regras para Classificação

Deve haver confirmação histológica da doença e divisão dos
casos por tipo histológico.

Os procedimentos para avaliação das categorias T, N e M
são os seguintes:

Categorias T Exame físico e diagnóstico por imagem
Categorias N Exame físico
Categorias M Exame físico e diagnóstico por imagem

Linfonodos Regionais

Os linfonodos regionais são os pré-auriculares, submandibulares
e cervicais.

TNM - Classificação Clínica

T - Tumor Primário
TX O tumor primário não pode ser avaliado
T0 Não há evidência de tumor primário

T1 Tumor com 2,5 cm ou menos em sua maior dimen-
são, limitado à glândula lacrimal

T2 Tumor com mais de 2,5 cm até 5 cm em sua maior
dimensão, limitado à glândula lacrimal



242                                                                    TUMORES OFTÁLMICOS

T3 Tumor que invade o periósteo
T3a Tumor com 5 cm ou menos que invade o

periósteo da fossa da glândula lacrimal
T3b Tumor com mais de 5 cm em sua maior di-

mensão com invasão do periósteo
T4 Tumor que invade partes moles da órbita, nervo óptico

ou globo ocular com ou sem invasão óssea; tumor
que se estende além da órbita às estruturas adjacen-
tes, incluindo o cérebro

N - Linfonodos Regionais
Veja definições na página 218.

M - Metástase à Distância
Veja definições na página 218.

pTNM - Classificação Patológica

As categorias pT, pN e pM correspondem às categorias T, N e M.

G - Graduação Histopatológica

GX O grau de diferenciação não pode ser avaliado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado; inclui o carcinoma

adenóide cístico sem padrão
basalóide (sólido)

G3 Pouco diferenciado; inclui o carcinoma adenóide
cístico com padrão basalóide (sólido)

G4 Indiferenciado

Grupamento por Estádios

Atualmente, nenhum grupamento por estádios é recomendado.
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Resumo Esquemático

Carcinoma de Glândula Lacrimal 
T1  
T2 
T3 
   T3a 
   T3b 
T4 
N1 
 

≤ 2,5 cm, limitado à glândula 
> 2,5 cm até 5 cm, limitado à glândula 
Periósteo 

Periósteo ≤ 5 cm 
Periósteo > 5 cm 

Órbita e além desta 
Regional 
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LINFOMA DE  HODGKIN

Notas Introdutórias

Atualmente, não é considerado prático propor uma classifica-
ção TNM para os linfomas de Hodgkin.

Após o desenvolvimento da classificação de Ann Arbor para
o linfoma de Hodgkin, em 1971, o significado de duas importan-
tes observações com maior impacto no estadiamento tem sido
apreciado. Primeiro, a doença extra-linfática, se localizada e
relacionada à doença linfonodal adjacente, não afeta adversa-
mente a sobrevida dos pacientes. Segundo, a laparotomia com
esplenectomia foi introduzida como um método para obter mais
informações sobre a extensão da doença dentro do abdome.

Uma classificação por estádios com base em informações
de exames histopatológicos do baço e de linfonodos obtidos na
laparotomia não pode ser comparada com outra, feita sem tal
exploração. Portanto, dois sistemas de classificação são apre-
sentados, um estadiamento clínico (cS)* e outro patológico (pS)*.

Estadiamento Clínico (cS)

Ainda que reconhecido como incompleto, este estadiamento é
facilmente realizado e deve ser reproduzível de um centro para
outro. É determinado pela história clínica, exame clínico, diag-
nóstico por imagem, exames hematológicos e pelo laudo da
biópsia inicial. A biópsia da medula óssea deve ser feita em

* NT: Para guardar fidelidade com o código internacional do sistema TNM,
mantiveram-se em Inglês as siglas cS e pS.
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uma área de osso, cuja avaliação clínica ou radiológica, não
evidenciou comprometimento.

Comprometimento Hepático

A evidência clínica de envolvimento hepático deve incluir o au-
mento do fígado e, no mínimo, uma dosagem sérica anormal de
fosfatase alcalina e duas provas de função hepática diferentes
alteradas, ou uma alteração hepática demonstrada por exame
de imagem e uma prova de função hepática alterada.

Comprometimento Esplênico

A evidência clínica de comprometimento esplênico será aceita
se existe um aumento palpável do baço confirmado por exame
de imagem.

Doença Linfática e Extra-linfática

As estruturas linfáticas são as seguintes:

•  Linfonodos
• Anel de Waldeyer
• Baço
• Apêndice
• Timo
• Placas de Peyer
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Os linfonodos são agrupados em cadeias e uma ou mais (2, 3
etc.) podem estar comprometidas. O baço é designado por S*
e as localizações ou órgãos extra-linfáticos por E.

Comprometimento Pulmonar

O comprometimento pulmonar limitado a um lobo, ou a ex-
tensão peri-hilar associada com linfadenopatia homolateral, ou
derrame pleural unilateral com ou sem comprometimento pul-
monar, mas com linfadenopatia hilar, é considerado como doen-
ça extra-linfática localizada.

Comprometimento Hepático

O comprometimento hepático é sempre considerado como
doença extra-linfática difusa.

Estadiamento Patológico (pS)

Este estadiamento leva em consideração dados adicionais e
tem um maior grau de exatidão. Deve ser aplicado sempre que
possível. O sinal + (mais) ou - (menos) deve ser acrescentado
aos vários símbolos para os tecidos examinados, dependendo
dos resultados do exame histopatológico.

* NT: Para guardar fidelidade com o código internacional do sistema TNM,
manteve-se em Inglês a inicial de baço.
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Informação Histopatológica

Esta informação é classificada por símbolos indicando o tecido
biopsiado. A seguinte notação é comum para as metástases à
distância (ou categorias M1) de todas as localizações classifi-
cadas pelo sistema TNM. Entretanto, para compatibilizá-la com
a classificação de Ann Arbor, as letras inicialmente utilizadas
naquele sistema também estão incluídas.*

Pulmonar PUL ou L
Medula óssea MAR ou M ou MO
Óssea OSS ou O
Pleural PLE ou P
Hepática HEP ou H
Peritoneal PER
Cerebral BRA ou CER
Supra-renal ADR
Linfonodal LYM ou N ou LIN
Pele SKI ou D ou CUT
Outras OTH ou OUT

* NT: Para guardar fidelidade com o código internacional do sistema TNM,
mantiveram-se em Inglês todas as siglas e iniciais e foram acrescentadas as siglas
em português.

Estádios Clínicos (cS)

Estádio I
Comprometimento de uma única cadeia linfonodal (I), ou com-
prometimento localizado de um único órgão ou localização ex-
tra-linfática (IE).
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Estádio II
Comprometimento de duas ou mais cadeias linfonodais do mesmo
lado do diafragma (II), ou comprometimento localizado de um
único órgão ou localização extra-linfática e seu(s) linfonodo(s)
regional(ais) com ou sem comprometimento de outras cadeias
linfonodais do mesmo lado do diafragma (IIE).
Nota: O número de cadeias linfonodais acometidas deve ser indicado por um

símbolo (p. ex.: II3)

Estádio III
Comprometimento de cadeias linfonodais em ambos os lados
do diafragma (III), que pode também ser acompanhado pelo
comprometimento localizado de um órgão ou localização extra-
linfática relacionada (IIIE), ou comprometimento do baço (IIIS),
ou de ambos (IIIE+S).

Estádio IV
Comprometimento difuso (multifocal) de um ou mais órgãos
extralinfáticos, com ou sem comprometimento linfonodal asso-
ciado; ou comprometimento isolado de um órgão extralinfático,
com comprometimento linfonodal à distância (não regional).
Nota:  A localização da doença no Estádio IV é indicado adicionalmente pelas

notações listadas acima.

Classificação A e B (Sintomas)

Cada estádio deve ser dividido em A e B, de acordo com a
ausência ou presença de sintomas gerais definidos. São eles:

1. Perda inexplicável de mais de 10% do peso corporal ha-
bitual, nos seis meses anteriores ao primeiro atendimento
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2. Febre inexplicada, com temperatura acima de 38ºC
3. Sudorese noturna

Nota:  O prurido isolado  ou um estado febril de curta duração, associado com uma
infecção conhecida, não qualificam para a classificação B.

Estádios Patológicos (pS)

As definições dos quatro estádios seguem os mesmos critérios
utilizados para os estádios clínicos, acrescidos das informações
adicionais obtidas após a laparotomia. Esplenectomia, biópsia
hepática, biópsia de linfonodos e biópsia de medula óssea são
mandatórias para o estadiamento patológico. Os resultados des-
sas biópsias são registrados como indicado anteriormente (veja
nas páginas 247 e 248).
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Estádio Linfoma de Hodgkin Sub-estádio 
Estádio I Cadeia linfonodal única 

Localização/órgão extra-
linfático único, localizado 

 
IE 

Estádio II Duas ou mais cadeias 
linfonodais, mesmo lado do 
diafragma 
Local/órgão extra-linfático 
único, localizado, com seus 
linfonodos regionais, ± outras 
cadeias linfonodais do mesmo 
lado do diafragma 

 
 
 
IIE 

Estádio III Cadeias linfonodais em 
ambos os lados do diafragma 
± Local/órgão exta-linfático 
único, localizado 
Baço 
Ambos 

 
 
 
IIIE 
IIIS 

   IIIE + S 
Estádio IV Comprometimento difuso ou 

multifocal de órgão(s) extra-
linfático(s) ± linfonodo(s) 
regional(is); órgão extra-
linfático isolado e linfonodos 
não regionais 

 

Todos os 
estádios 
separados 

Sem perda de 
peso/febre/sudorese 
Com perda de 
peso/febre/sudorese 

A 
 

   B 

 

Resumo Esquemático
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LINFOMAS NÃO HODGKIN

Tal como nos linfomas de Hodgkin, no presente momento não é
considerado prático propor-se uma classificação TNM para os
linfomas não Hodgkin. Desde que nenhum outro sistema de
estadiamento convincente e testado está disponível, a classifi-
cação de Ann Arbor é recomendada com as mesmas modifica-
ções feitas para os linfomas de Hodgkin (veja páginas 245).



Anexo 2 

Relação de Pacientes Estudados 
 

n Mat Idade Sexo Linf Cir G Borr Local Area Infiltra Linf Neural LinfT LinfP pT pN pM pE Rec Local Perit Linf Hemato CED SED OV Sobrevida 

1 1419485     3 3                   65 M D2 GT Médio 14,7 Adiposo Não Sim 23 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Vivo 30

2 1422856                           62 F D2 GST 3 3 Médio 16 Subserosa Sim Não 24 3 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 9

3 1422268                          82 F D1 GST 3 3 Distal 41,25 Adiposo Sim Sim 46 30 31 3 0 5 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 8

4 1422214 59                   M D1 GST 3 3 Distal 24 Adiposo Sim Sim 9 5 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 13

5 1422453     3 3                  54 F D1 GT Médio/Distal 27,5 Adiposo Sim Sim 46 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 33

6 1420506     3 2                  63 M D1 GT Médio/Distal 123,5 Adiposo Sim Não 23 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 30

7 1426004                           35 F D2 GST 3 3 Distal 7 Serosa Sim Sim 34 3 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 30

8 1420101                          63 F D1 GST 2 3 Distal 5,4 Serosa Sim Não 20 1 30 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 26

9 1423679                           53 F D2 GST 3 3 Distal 8,75 Muscular Não Não 37 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

10 1422158                           70 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 22,5 Adiposo Sim Sim 25 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 19

11 1425712     3 4                   68 M D2 GT Médio 132 Adiposo Sim Sim 28 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 15

12 1424517                           73 F D1 GST 2 3 Distal 42,5 Adiposo Sim Não 14 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

13 1424460                          63 M D1 GST 2 2 Médio/Distal 39,9 Adiposo Sim Não 29 12 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 12

14 1425949                           30 M D2 GST 3 2 Distal 42,25 Adiposo Sim Não 64 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 30

15 1424951                          49 F D2 GST 2 2 Distal 6,5 Serosa Não Não 28 7 30 2 0 4 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 26

16 1426866                           61 F D2 GST 3 2 Distal 31,8 Serosa Sim Não 64 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 31

17 1419818     3 3                  68 F D2 GT Médio 8,96 Muscular Não Sim 41 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 32



18 1424629                           70 M D1 GST 3 3 Médio 39,27 Adiposo Sim Não 21 12 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 8

19 1426814                           43 M D2 GST 2 3 Distal 11,2 Adiposo Sim Não 27 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 24

20 1426837                           52 M D2 GST 3 3 Distal 52 Adiposo Sim Sim 21 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 24

21 1424927                           65 F D1 GST 3 2 Médio/Distal 90 Adiposo Sim Não 24 8 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

22 1424928                           74 M D1 GST 2 3 Médio/Distal 45,5 Adiposo Sim Sim 28 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 22

23 1424381                           26 F D2 GST 3 2 Distal 13,2 Muscular Sim Não 27 4 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 23

24 1427489     2 4                  60 F D2 GT Distal 49,5 Adiposo Sim Sim 66 26 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 13

25 1423626     3 0                  35 F D2 GT Médio/Distal 39 Adiposo Não Sim 29 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 27

26 1429201                          57 M D1 GST 3 3 Distal 28 Adiposo Não Sim 21 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 12

27 1428655                           40 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 30,1 Adiposo Não Sim 19 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 20

28 1383296                        74 M D1 GST 3 2 Distal 135 Jejuno Sim Sim 12 1 4 1 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 30

29 1427162                           56 F D2 GST 3 3 Médio 5 Adiposo Não Sim 15 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 25

30 1428743                        68 M D1 Esof 3 2 Proximal/Médio 110 Adiposo Não Sim 45 4 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

31 1426763                           72 M D1 GST 3 3 Distal 14 Adiposo Sim Sim 8 6 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 28

32 1427682     3 3                  67 M D1 GT Médio/Distal 32,5 Adiposo Sim Sim 35 4 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

33 1428455                           60 M D1 GST 2 2 Distal 22,5 Adiposo Não Não 21 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 27

34 1430295                         76 M D2 Esof 2 4 Proximal 64 Adiposo Sim Sim 60 25 31 3 0 5 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 11

35 1430370                          75 M D1 GST 2 3 Distal 70 Adiposo Sim Não 13 1 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 15

36 1430640                           35 M D1 GST 3 4 Distal 24 Serosa Não Sim 35 10 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

37 1429866                           40 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 10,5 Adiposo Não Não 34 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 27

38 1428599                        69 M D2 Esof 2 3 Proximal/Médio 115,5 Adiposo Não Não 41 13 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 27



39 1429612                       56 M D1 GT 2 3 Proximal/Médio/Distal 42,5 Adiposo Sim Sim 39 13 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 27

40 1432395                           59 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 17,5 Muscular Não Não 15 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 16

41 1430582                           75 F D1 GST 3 3 Distal 30 Adiposo Não Não 8 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 23

42 1427984                           47 M D2 GST 3 3 Médio 10,5 Adiposo Sim Sim 32 10 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 23

43 1432748                           45 F D1 GST 3 3 Distal 10 Serosa Não Sim 25 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 22

44 1433326                           81 F D1 GST 3 3 Distal 24 Adiposo Sim Sim 12 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

45 1432501     3 3                  72 F D1 GT Proximal/Médio 54 Adiposo Sim Sim 60 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 25

46 1432643     3 3                  24 F D1 GT Distal 18 Adiposo Não Sim 31 18 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 22

47 1432521     3 4                  67 M D2 GT Médio/Distal 75 Subserosa Não Não 42 0 21 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26

48 1428182                        46 M D1 Esof 3 3 Proximal 15,75 Subserosa Sim Sim 21 12 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 25

49 1431984                          59 M D2 GST 3 2 Médio/Distal 29,64 Adiposo Sim Sim 25 2 31 1 0 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 14

50 1432700                           46 F D2 GST 3 3 Distal 19,8 Serosa Sim Sim 26 16 30 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 12

51 1430195                           87 F D1 GST 2 2 Médio/Distal 53,32 Adiposo Não Não 25 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 18

52 1432751                          55 F D2 GST 2 1 Médio/Distal 96 Muscular Sim Não 37 10 20 2 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 16

53 1405518                           58 F D2 GST 3 2 Distal 7 Adiposo Sim Sim 45 18 31 3 0 5 Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Óbito 7

54 1405414                           63 F D2 GST 3 3 Médio 32,5 Adiposo Sim Sim 43 24 31 3 0 5 Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Óbito 8

55 2062813                           39 F D2 GST 3 2 Distal 25 Serosa Sim Sim 26 10 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 34

56 1404115                          71 F D1 GST 3 2 Distal 71,25 Adiposo Sim Sim 50 13 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 38

57 1405983                          82 M D1 GST 2 2 Médio/Distal 100 Adiposo Não Não 32 0 31 0 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 24

58 1406629                          61 M D2 GST 2 2 Distal 8,8 Adiposo Sim Não 38 5 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 24

59 1407385                          55 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 56 Subserosa Sim Não 22 5 21 1 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 44



60 1407541                           72 M D1 GST 2 2 Distal 64 Adiposo Não Não 19 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

61 1407958                           64 F D2 GST 3 2 Médio 28 Adiposo Sim Sim 39 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 41

62 1408044     2 4                   34 M D2 GT Médio/Distal 33 Cólon Sim Sim 31 5 4 1 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Vivo 34

63 1409563                           38 F D2 GST 3 5 Médio/Distal 24 Serosa Sim Sim 30 14 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

64 1404104     3 3                  42 F D2 GT Médio 15 Subserosa Não Não 33 9 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 30

65 1406781     3 3                  63 M D1 GT Médio 22 Adiposo Sim Sim 34 16 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 10

66 1408898     3 3                   38 M D2 GT Médio 9,9 Serosa Sim Sim 36 11 30 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 41

67 1408559                            52 M D2 GST 3 Distal 33,75 Muscular Sim Não 45 9 20 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 36

68 1243104                           74 M D1 GST 2 2 Médio 9 Muscular Sim Não 27 1 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 39

69 1406178     3 3                  61 M D2 GT Proximal 10 Serosa Sim Sim 38 4 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

70 1411509                          78 F D2 GST 3 4 Médio/Distal 30 Serosa Não Não 26 15 30 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 31

71 1409967     3 3                  66 M D2 GT Proximal 28,2 Adiposo Sim Sim 39 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 20

72 1410317                       60 M D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 60 Adiposo Sim Sim 22 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 30

73 1409706                           44 M D2 GST 3 2 Médio/Distal 63,75 Adiposo Não Não 27 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 40

74 1406310                           67 M D2 GST 3 3 Distal 26 Muscular Sim Sim 47 2 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

75 1411863                           58 F D2 GST 3 2 Médio/Distal 36 Adiposo Sim Sim 42 11 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

76 1407737                           71 M D2 GST 2 3 Distal 12,5 Serosa Sim Sim 29 12 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 24

77 1410784                           72 M D1 GST 3  Médio/Distal 32,5 Adiposo Sim Sim 12 8 31 2 0 4 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Vivo 42

78 1410710                           46 M D2 GST 3 4 Distal 32 Adiposo Sim Sim 64 16 31 3 0 5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Óbito 27

79 1411118     3 3                  66 M D2 GT Proximal 66 Adiposo Sim Sim 27 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 28

80 1413319                           78 M D2 GST 3 4 Médio 63 Adiposo Sim Não 26 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 33



81 1402832     2 3                  80 M D1 GT Proximal 18 Adiposo Sim Não 39 4 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

82 1411901     3 4                   64 M D2 GT Proximal/Médio 130 Adiposo Não Não 15 8 31 2 0 4 Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Óbito 19

83 1408032     3 3                  71 F D1 GT Médio/Distal 110 Serosa Não Não 24 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 34

84 1409946     3 4                  64 M D1 GT Médio/Distal 143 Serosa Sim Sim 20 12 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 20

85 1412764                           46 M D2 GST 3 3 Distal 10,5 Adiposo Sim Sim 25 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 38

86 1412988 40    3 4                  M D2 GT Distal 97,9 Adiposo Sim Sim 28 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 29

87 1414689                         47 M D1 Esof 3 3 Proximal 7,5 Adiposo Sim Sim 23 3 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 16

88 1414245                          51 M D2 GST 3 3 Distal 8,75 Adiposo Sim Sim 39 3 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 29

89 1413696                          64 F D2 GST 3 3 Distal 30,25 Adiposo Não Sim 23 1 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 15

90 1407911                          68 M D1 GST 2 2 Médio/Distal 102 Serosa Sim Não 19 6 30 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 19

91 1416361                        45 M D2 Esof 2 2 Proximal 80 Adiposo Sim Sim 24 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 39

92 1415187                           56 M D2 GST 2 2 Médio 20,7 Adiposo Sim Sim 36 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 38

93 1414566                          70 M D1 GST 3 2 Médio/Distal 88 Adiposo Sim Sim 17 9 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 37

94 1413833     2 2                  76 M D1 GT Proximal/Médio 30,25 Adiposo Sim Não 28 10 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 9

95 1414187     3 3                  68 F D2 GT Médio/Distal 30 Adiposo Sim Sim 35 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 7

96 1416754                           67 M D1 GST 2 3 Distal 119 Adiposo Sim Não 26 11 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 29

97 1414654                          71 M D2 GST 2 3 Distal 5,04 Muscular Sim Não 16 1 20 1 0 2 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 32

98 1416071                           57 M D2 GST 3 5 Distal 21 Adiposo Não Não 56 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 29

99 1239779     2 3                   80 M D1 GT Proximal 6 Adiposo Sim Sim 25 5 31 1 0 3 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 13

100 1416471                           78 F D1 GST 3 2 Distal 50 Subserosa Não Não 19 1 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 28

101 1404220                         78 F D1 Esof 3 2 Proximal 10,5 Adiposo Sim Sim 44 5 21 1 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 39



102 1418388                           68 F D1 GST 3 2 Distal 39 Adiposo Sim Não 26 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 36

103 1418244                           69 F D1 GST 3 3 Distal 30 Subserosa Sim Sim 35 5 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 35

104 1420425                           81 F D1 GST 3 3 Médio 18 Subserosa Sim Não 39 12 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 6

105 1419278     3 4                  54 F D2 GT médio/distal 35 Serosa Não Sim 44 2 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 36

106 1390102                           75 F D1 GST 3 3 Distal 39 Adiposo Sim Não 26 14 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 15

107 1390404                           74 F D2 GST 2 3 Distal 22,5 Adiposo Sim Sim 37 8 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 14

108 1392058     3 1                   44 M D2 GT Proximal 39 Adiposo Sim Sim 29 0 21 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 59

109 1391771                        68 M D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 180 Adiposo Sim Sim 75 33 31 3 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 41

110 1391176                           73 F D1 GST 3 3 Distal 35 Adiposo Não Não 27 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 57

111 1390425                           75 F D1 GST 3 2 Distal 15,75 Adiposo Sim Sim 41 26 31 3 0 5 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 36

112 1392177                           70 F D1 GST 3 3 Distal 80 Adiposo Sim Não 23 10 31 2 0 4 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 26

113 1390600                           73 F D2 GST 3 3 Distal 8,75 Muscular Sim Sim 52 3 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 52

114 1390850                           52 F D2 GST 2 3 Distal 10 Muscular Sim Sim 32 3 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60

115 1393238     3 2                  57 M D2 GT Médio 7,5 Adiposo Não Sim 27 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 58

116 1391420                           72 F D1 GST 2 2 Distal 45 Adiposo Não Não 34 8 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42

117 1392383                        49 M D1 Esof 2 3 Proximal 42 Serosa Sim Não 24 7 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 17

118 1393723                       67 F D1 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 130 Subserosa Sim Sim 18 2 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 23

119 1394293     3 2                  68 F D2 GT Médio/Distal 99 Serosa Sim Não 18 1 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 49

120 1394115     3 4                  50 F D2 GT Proximal/Médio 63,75 Adiposo Não Sim 53 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 17

121 1393403     2 2            Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 21 54 M D2 GT Proximal 16 Adiposo Não Não 30 8 21 2 0 3

122 1396756 78 M D1 GST 2 2 Distal 45,5 Serosa Sim Não 24 2 30 1 0 3 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 23 



123 1393537 73 M D1 GT 2 1 Proximal 51 Serosa Não Não 9 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 54 

124 1278488 77 F D2 GST 3 2 Proximal 15,75 Adiposo Sim Não 33 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

125 1393862 44 F D2 GST 2 2 Distal 90 Adiposo Não Não 38 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 51 

126 1395086 60 M D2 GT 3 2 Distal 22,75 Serosa Sim Sim 60 25 30 3 0 5 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 44 

127 1396809 71 F D2 GST 2   Distal 29,4 Muscular Não Não 33 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 47 

128 1396340 58 M D1 GT 2 5 Médio/Distal 59,5 Serosa Sim Sim 26 5 30 1 0 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 14 

129 1395514 53 M D2 GST 3 3 Distal 29,15 Subserosa Não Não 19 7 21 2 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 26 

130 1396171 74 M D1 GST 2 1 Distal 30 Muscular Não Não 8 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 40 

131 1396736 54 F D2 GST 2 2 Médio 25,5 Subserosa Sim Não 47 1 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

132 1398072 44 F D2 GST 3 3 Distal 21 Serosa Não Não 32 5 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 54 

133 1398141 81 M D1 GST 3 3 Distal 45,5 Subserosa Não Não 19 13 21 2 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 7 

134 1398845 52 M D2 GST 3 3 Distal 33 Adiposo Sim Sim 52 19 31 3 0 5 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 15 

135 1398129 43 F D2 GST 3 3 Distal 7,5 Serosa Não Não 23 2 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 53 

136 1398866 79 M D1 GST 2 3 Distal 25 Adiposo Não Não 20 11 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 24 

137 1396963 66 M D1 GT 3 3 Proximal 99,75 Fígado Sim Não 26 0 4 0 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 21 

138 1400411 40 M D2 GST 3 2 Distal 30 Muscular Sim Não 50 1 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 13 

139 1401560 70 F D2 GST 3 3 Distal 10,5 Muscular Sim Sim 22 5 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 39 

140 1394395 46 F D1 GT 3 3 Distal 21 Adiposo Sim Não 35 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 19 

141 1298641 75 M D2 GST 3 2 Distal 6 Adiposo Sim Sim 34 30 31 3 0 5 Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Óbito 16 

142 1400905 66 M D2 GST 2 3 Distal 28 Serosa Sim Não 22 0 30 0 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 23 

143 1402721 47 F D2 GST 3 3 Distal 8 Muscular Sim Não 19 2 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 48 



144 1402342 68 F D1 GST 3 2 Médio 20 Adiposo Não Sim 16 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 49 

145 1402285 46 M D1 GST 3 3 Distal 2,5 Muscular Sim Não 11 4 20 1 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 33 

146 1403926 41 M D2 GST 2 2 Médio 4,5 Muscular Sim Sim 12 1 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 45 

147 1403788 65 M D2 GST 2 3 Distal 12 Muscular Não Não 20 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 45 

148 1375839 62 F D2 GST 3 2 Distal 15,05 Serosa Não Não 42 7 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

149 1375956 48 F D1 GST 2 2 Médio 3,75 Serosa Não Não 27 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 67 

150 1376804 66 F D2 Esof 2 3 Proximal 48 supra-renal 
esquerda Sim Não 20 1 4 1 0 5 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 27 

151 1377895 75 F D1 GST 3 2 Distal 16,5 Serosa Sim Sim 33 9 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 22 

152 1376502 64 F D1 GST 3 3 Distal 14 Adiposo Sim Sim 17 2 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 39 

153 1376333 77 F D1 GST 3 2 Distal 14 Adiposo Sim Sim 17 2 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 50 

154 1377445 72 F D1 GST 2 2 Distal 30 Adiposo Sim Não 19 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 19 

155 1376606 56 F D1 GST 3 4 Médio/Distal 29,25 Serosa Não Sim 5 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

156 1376271 51 M D1 GT 3 2 Distal 45 Adiposo Sim Não 20 10 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 7 

157 1377512 50 F D2 GST 3 3 Distal 18 Muscular Não Sim 28 11 20 2 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 9 

158 1375628 44 M D2 Esof 2 3 Proximal 90 Adiposo Não Sim 40 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

159 1377221 62 F D2 GT 3 2 Médio/Distal 35 Serosa Não Sim 32 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 69 

160 1377787 69 M D2 GT 3 3 Proximal 63 Pâncreas Não Sim 67 0 4 0 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 15 

161 1379625 64 F D1 GST 3 3 Médio 10,5 Adiposo Sim Sim 18 6 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

162 1379648 68 M D1 Esof 2 3 Proximal 8,75 Adiposo Sim Sim 11 10 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 29 

163 1377498 78 F D2 GT 3 3 Proximal 18 Adiposo Não Não 32 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 68 

164 1381370 66 M D1 GT 3 2 Proximal 37,5 Adiposo Sim Sim 24 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 69 



165 1379301 69 M D2 GT 2 3 Distal 40 Adiposo Sim Sim 26 8 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 17 

166 1380939 57 F D2 GST 2 2 Distal 48,75 Adiposo Sim Não 29 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 63 

167 1376912 48 F D2 GST 2 3 Distal 8,75 Adiposo Não Sim 25 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 66 

168 2061535 52 F D2 GST 3 3 Médio 2 Serosa Não Sim 22 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 23 

169 1379295 60 M D2 GT 3   Médio/Distal 14 Muscular Não Não 26 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 62 

170 1380241 73 F D1 GST 2 2 Médio/Distal 66 Adiposo Não Sim 16 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 63 

171 2017399 60 F D2 Esof 2 2 Proximal 31,5 Adiposo Sim Não 32 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 59 

172 1380419 73 F D1 GST 2 3 Distal 63,75 Serosa Sim Não 12 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 34 

173 1381754 47 M D2 GST 2   Médio/Distal 49 Serosa Não Não 21 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 64 

174 1383837 40 F D2 GST 3 3 Distal 6 Muscular Sim Não 27 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

175 1384670 39 F D2 GST 3 3 Distal 19,95 Serosa Não Sim 32 5 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 50 

176 1382833 85 F D2 Esof 3 3 Proximal 38,5 Adiposo Sim Sim 13 3 31 1 0 3 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 23 

177 1383623 41 M D1 GST 2 1 Distal 76,5 Adiposo Sim Não 27 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Vivo 55 

178 1383544 44 F D2 GST 3 3 Médio 30 Adiposo Sim Sim 35 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60 

179 1385517 45 F D1 GST 3   Distal 2,25 Muscular Não Não 7 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 56 

180 1386545 50 F D2 GT 3 3 Médio 22,5 Adiposo Não Não 28 32 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 63 

181 1384695 52 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 32 Adiposo Não Não 29 13 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 33 

182 1271066 44 M D2 GST 3 2 Distal 76 Adiposo Sim Sim 31 10 31 2 0 4 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 43 

183 1384916 70 F D1 GST 3 3 Médio/Distal 36 Adiposo Sim Sim 10 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 31 

184 1385437 48 M D2 GST 2 2 Distal 15,75 Adiposo Não Sim 21 9 31 2 0 4 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 10 

185 1367418 48 M D2 GST 3 3 Distal 12 Serosa Não Não 35 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 56 



186 1366983 65 M D2 GST 2 3 Distal 12,15 Muscular Não Não 46 0 20 0 0 1 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 13 

187 1386398 77 M D1 GST 2 3 Distal 34 Subserosa Não Não 33 4 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 59 

188 1387179 50 F D2 GT 3 3 Médio/Distal 44 Adiposo Sim Sim 43 38 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 9 

189 1387403 37 F D1 Esof 3 2 Proximal 15,75 Adiposo Sim Sim 54 43 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60 

190 1387129 74 F D1 GST 3 3 Distal 39,9 Serosa Não Sim 33 7 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

191 1387167 66 M D2 GST 3 4 Médio/Distal 15,75 Adiposo Sim Sim 40 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 56 

192 1388244 60 F D2 GT 2 2 Proximal/Médio/Distal 22 Subserosa Sim Sim 46 5 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 51 

193 1387410 55 F D1 GT 3 2 Distal 21 Muscular Não Não 16 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60 

194 1387455 53 M D2 GST 3 3 Distal 38,5 Serosa Não Sim 15 5 30 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 39 

195 1390094 57 M D2 GST 2 3 Distal 18 Adiposo Sim Não 22 4 31 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 14 

196 1390727 67 F D2 GST 2 3 Médio/Distal 10,5 Serosa Não Não 15 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60 

197 1356411 48 M D2 Esof 3 2 Proximal 168,75 Adiposo Não Sim 32 5 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 17 

198 1323552 66 M D2 GT 3 3 Proximal 40 Adiposo Sim Sim 37 11 21 2 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 12 

199 1360186 80 M D2 GT 2 3 Proximal 27,5 Adiposo Sim Não 48 7 21 2 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 36 

200 1359900 72 F D2 GST 2 2 Distal 22 Muscular Não Não 47 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 82 

201 1358664 31 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 18,9 Adiposo Não Sim 28 6 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 37 

202 1359908 62 M D2 GST 2 2 Distal 30,1 Adiposo Não Sim 12 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 40 

203 1359467 55 M D2 GST 2 3 Distal 15,75 Serosa Não Sim 25 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 82 

204 1361168 75 F D2 GT 3 5 Médio/Distal 22 Adiposo Sim Sim 35 17 31 3 0 5 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 13 

205 1362485 62 M D2 GST 3 0 Médio 27 Serosa Não Não 37 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 73 

206 1356188 68 F D2 GST 3 4 Médio/Distal 120 Adiposo Sim Sim 36 1 31 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 27 



207 1362275 52 M D2 Esof 2 3 Proximal/Médio/Distal 47,5 Adiposo Sim Não 48 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 72 

208 1362222 47 M D2 GST 3 3 Médio 15 Serosa Sim Sim 40 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 7 

209 1363248 78 F D2 GT 2 2 Distal 63 Adiposo Não Não 37 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 47 

210 1365668 58 F D1 GST 2 3 Distal 30 Adiposo Não Sim 23 5 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Vivo 79 

211 1358966 48 M D1 GST 3 3 Médio/Distal 10,75 Muscular Sim Sim 6 1 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 48 

212 1362466 57 M D2 Esof 3 3 Proximal 35 Adiposo Sim Não 17 4 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 75 

213 1366545 63 F D2 GST 3 3 Distal 33 Adiposo Não Sim 23 1 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 34 

214 1364829 69 M D2 GT 3 3 Distal 56 Adiposo Sim Sim 37 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 63 

215 1366331 74 M D2 GST 2 3 Distal 56 Adiposo Sim Sim 48 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 6 

216 1366644 52 F D2 GST 3 3 Distal 26,25 Adiposo Não Sim 31 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 29 

217 1367044 64 F D2 GT 3 3 Proximal 10,5 Muscular Sim Sim 33 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 68 

218 1368899 41 M D2 GST 2 2 Distal 16,25 Adiposo Não Não 27 6 31 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 10 

219 1261540 64 M D2 GST 2 2 Distal 10,5 Serosa Não Não 24 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 67 

220 1371024 31 M D2 GST 3 0 Médio/Distal 10,5 Muscular Não Sim 53 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 57 

221 1369724 72 M D2 GT 3 3 Proximal 24 Adiposo Sim Não 40 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 73 

222 1372744 53 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 39 Adiposo Não Sim 36 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 56 

223 1370757 61 F D2 GST 2 3 Distal 33 Adiposo Sim Sim 34 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 53 

224 1372575 74 M D2 GST 2 3 Médio 10 Serosa Sim Sim 17 7 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 49 

225 1376190 57 M D2 GST 2 2 Distal 27,5 Serosa Sim Não 63 5 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

226 305035 45 F D2 GST 3   Distal 12 Muscular Não Sim 21 0 20 0 0 1 Sim Não Não Não Não sim Não Vivo 80 

227 304009 69 M D1 GST 2 3 Distal 25 Serosa Sim Não 7 2 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26 



228 228798 62 M D2 GST 2   Médio 4 Adiposo Não Não 44 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 62 

229 302051 76 F D2 GST 2 3 Distal 22 Muscular Não Não 48 1 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 51 

230 307082 63 M D2 GST 2 4 Distal 38,4 Adiposo Não Sim 37 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 80 

231 308813 62 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio 103,5 Serosa Sim Sim 87 25 30 3 0 5 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 22 

232 306840 68 M D2 GST 2 3 Médio/Distal 30 Adiposo Sim Não 34 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 25 

233 310941 46 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 80 Adiposo Não Sim 31 16 31 3 0 5 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 12 

234 309170 61 F D2 GST 2 3 Distal 5 Adiposo Sim Sim 37 6 31 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 21 

235 311597 60 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 12 Adiposo Sim Sim 43 7 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 15 

236 314316 65 M D2 GST 3 2 Médio 8,75 Adiposo Sim Sim 54 3 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 28 

237 311678 68 F D2 GST 2   Médio/Distal 17,5 Muscular Não Não 39 0 20 0 0 1 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 47 

238 308191 59 M D2 GST 1   Distal 4 Muscular Não Não 27 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 73 

239 314970 42 M D2 GST 3 4 Médio/Distal 38,5 Adiposo Não Sim 49 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 71 

240 308085 88 F D2 GST 2 2 Distal 71,5 Adiposo Não Não 7 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 70 

241 315431 72 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 18 Muscular Não Sim 33 0 20 0 0 1 Sim Não Não Não Sim Sim Não Vivo 41 

242 1308110 64 M D2 GST 2 5 Distal 35 Adiposo Sim Sim 20 5 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 70 

243 1316757 44 F D2 GST 3 2 Médio/Distal 12 Adiposo Não Não 38 6 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 9 

244 1315491 73 M D2 GST 2 3 Distal 10 Muscular Não Sim 39 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 75 

245 1317352 71 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 30 Muscular Sim Sim 20 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 74 

246 1319282 66 M D2 GST 3 3 Distal 6,4 Muscular Não Não 23 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 70 

247 1318855 65 F D2 GST 3 2 Médio/Distal 130 Adiposo Sim Não 48 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 66 

248 1318016 65 M D1 GST 3 3 Médio 9 Adiposo Sim Sim 21 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 66 



249 1316994 74 M D2 GT 2 4 Proximal/Médio/Distal 130 Serosa Sim Não 67 8 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 33 

250 1318274 64 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 33,75 Adiposo Sim Não 44 2 31 1 0 3 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 35 

251 1320032 42 F D2 GST 3 2 Distal 18 Muscular Sim Sim 51 3 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 68 

252 1320201 60 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 14,8 Serosa Sim Não 48 0 30 0 0 2 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 42 

253 1321173 69 F D2 GST 2   Distal 10 Muscular Não Sim 39 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

254 1323407 48 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 9,24 Adiposo Sim Sim 40 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 32 

255 1321013 64 M D2 GT 3 1 Proximal 26 Muscular Não Sim 44 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 72 

256 1323151 50 M D2 GST 3 3 Distal 36 Muscular Não Não 47 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

257 1322889 31 M D2 GT 3 3 Proximal 27,5 Adiposo Sim Sim 54 11 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

258 1355165 64 M D2 GST 1   Médio/Distal 15 Muscular Não Não 36 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

259 1322681 62 F D2 GT 3 1 Médio/Distal 72 Serosa Sim Não 28 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 47 

260 290335 65 F D1 GST 3 3 Proximal 20,21 Pâncreas Sim Sim 38 6 4 1 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 103 

261 287555 69 F D1 GST 2 3 Distal 30 Adiposo Não Sim 27 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 62 

262 291377 65 M D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 81 Adiposo Sim Sim 62 27 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 22 

263 291561 54 M D2 GST 2 3 Médio/Distal 12,9 Adiposo Sim Sim 56 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 91 

264 291123 46 M D2 GST 3 3 Distal 10 Serosa Não Sim 47 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

265 287560 49 F D2 GST 2 3 Médio 18 Muscular Sim Não 33 10 20 2 0 3 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 22 

266 291247 58 M D2 GST 3 2 Distal 88 Adiposo Não Não 29 0 31 0 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 57 

267 291383 55 F D2 GT 2 2 Médio/Distal 20,35 Adiposo Não Não 35 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 52 

268 292676 63 M D2 GST 2 2 Distal 17,1 Muscular Sim Não 35 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 93 

269 294025 43 M D2 GST 3 3 Distal 27 Adiposo Sim Não 26 7 31 2 0 4 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 32 



270 294908 71 M D2 GST 2 3 Médio/Distal 21 Serosa Sim Não 12 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 37 

271 295526 54 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 24 Adiposo Sim Sim 27 12 31 2 0 4 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 92 

272 295306 61 F D1 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 85,5 Adiposo Não Sim 31 8 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 26 

273 232061 70 M D2 GT 3 2 Proximal 13,5 Adiposo Sim Não 28 6 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 47 

274 296458 73 M D2 GST 3 3 Distal 42 Adiposo Não Sim 27 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 76 

275 297044 65 M D2 GST 2 3  Proximal 13,5 Adiposo Sim Sim 35 5 31 1 0 3 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 57 

276 296987 68 M D2 GT 2   Proximal 18 Muscular Não Não 55 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 78 

277 296852 61 M D2 GST 3   Médio/Distal 37,5 Muscular Não Não 24 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 103 

278 296036 63 M D2 GT 2 3 Médio 22 Adiposo Não Não 18 1 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 94 

279 294406 61 F D2 GT 3 3 Proximal/Médio 22,5 Serosa Não Não 51 1 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 99 

280 296823 65 F D1 GST 2 3 Médio/Distal 27,5 Adiposo Sim Não 36 25 31 3 0 5 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 26 

281 295903 68 M D2 GT 2 2 Proximal/Médio 91 Adiposo Não Não 34 1 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 26 

282 298191 63 F D2 GST 3 2 Distal 12 Adiposo Não Sim 11 0 31 0 0 2 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 78 

283 297603 61 M D2 GST 2 3 Distal 24 Adiposo Não Não 40 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 77 

284 297522 63 M D1 GST 3 3 Médio/Distal 52,5 Adiposo Não Não 21 9 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 13 

285 297987 79 M D2 GT 3 1 Proximal/Médio/Distal 18 Adiposo Não Sim 55 6 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 20 

286 297955 70 F D2 GST 3 5 Distal 60 Adiposo Não Não 28 0 31 0 0 2 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 14 

287 299271 47 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 24 Adiposo Não Sim 41 22 31 3 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 11 

288 302803 36 F D1 GST 3 3 Distal 42 Adiposo Não Sim 19 9 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 18 

289 301188 47 M D2 GST 2 3 Distal 7,5 Serosa Sim Sim 28 0 30 0 0 2 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 44 

290 303700 74 M D1 GST 3 3 Distal 11,2 Adiposo Sim Sim 18 2 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 47 



291 299979 82 F D1 GST 3 3 Distal 20 Serosa Sim Sim 5 2 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 97 

292 300184 48 M D1 GST 2 3 Distal 25 Adiposo Não Não 10 6 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 8 

293 296933 46 M D2 GT 3 2 Proximal/Médio 63 Adiposo Sim Não 64 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 10 

294 301736 49 M D2 GST 2 3 Distal 31,5 Adiposo Sim Sim 43 7 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 26 

295 301829 54 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 149,5 Adiposo Sim Sim 61 41 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 18 

296 298996 76 M D2 GST 2 5 Médio 48 Adiposo Sim Sim 55 9 31 2 0 4 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 26 

297 301657 72 M D2 Esof 2 2 Proximal 15 Adiposo Sim Sim 35 1 31 1 0 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 21 

298 299228 36 F D2 GT 3 3 Proximal 4,5 Serosa Não Não 42 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 75 

299 300164 28 M D2 GST 2 3 Médio/Distal 30 Adiposo Sim Sim 42 10 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 43 

300 304239 66 F D2 GT 3 5 Proximal/Médio/Distal 70 Serosa Não Sim 40 6 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 86 

301 301149 41 F D2 GST 3 3 Médio/Distal 7,5 Muscular Sim Sim 33 6 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 98 

302 304814 76 F D2 GST 3   Distal 32 Muscular Sim Não 45 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 65 

303 304238 63 M D2 GT 2 2 Proximal 60 Adiposo Não Não 49 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 97 

304 300982 74 M D2 GT 2 3 Proximal 38,5 Serosa Não Não 35 3 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 70 

305 304352 47 F D2 GST 2 2 Distal 11,25 Adiposo Sim Não 50 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 84 

306 302661 61 F D2 GT 3 3 Proximal 24,75 Adiposo Sim Sim 24 12 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 15 

307 271846 65 M D2 GST 3 2 Distal 15,75 Adiposo Sim Não 37 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 112 

308 273201 54 m D2 GT 2 2 Proximal/Médio/Distal 56 Adiposo Sim Não 35 1 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 19 

309 275870 62 f D2 GST 2 2 Médio/Distal 6 Adiposo Não Sim 26 0 31 0 0 2 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 14 

310 274753 48 m D2 GT 3 5 Médio 35 Serosa Sim Não 21 1 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 72 

311 274983 69 f D2 GT 2 3 Médio/Distal 42 Adiposo Sim Sim 32 8 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 75 



312 274487 74 m D2 GST 2 2 Distal 48 Muscular Não Não 24 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 104 

313 274984 78 m D2 GT 2 3 Médio 26,25 Adiposo Não Sim 48 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 115 

314 277440 45 f D2 Esof 2 2 Proximal 35 Adiposo Sim Não 32 6 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 114 

315 277165 56 f D2 GST 2 2 Distal 32,5 Serosa Não Não 43 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 60 

316 275840 62 f D2 GST 2 1 Proximal/Médio 19,25 Serosa Sim Não 35 4 30 1 0 3 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 91 

317 276294 70 M D2 GST 2 2 Distal 14 Adiposo Não Não 48 2 31 1 0 3 Sim Não Não Sim Não SIm Não Óbito 9 

318 276331 58 M D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 264 Adiposo Não Sim 21 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 47 

319 277327 78 F D2 Esof 3 3 Proximal 20 Adiposo Não Sim 29 7 21 2 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 10 

320 281066 40 M D2 GST 3 3 Distal 3,75 Serosa Sim Sim 43 3 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 84 

321 280982 64 m D2 GST 2 1 Médio 46,75 Adiposo Não Não 45 0 31 0 0 2 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 114 

322 282110 79 m D2 GT 3 4 Proximal/Médio 49 Adiposo Sim Sim 33 11 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 36 

323 281758 68 m D2 GT 3 4 Médio/Distal 180 Adiposo Não Não 69 15 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 64 

324 277595 52 m D2 Esof 2 3 Proximal 20 Adiposo Não Sim 33 1 21 1 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 45 

325 280052 54 F D2 GT 3 3 Médio 14 Adiposo Sim Sim 46 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 32 

326 280055 65 M D2 Esof 2 3 Proximal 6 Adiposo Não Sim 19 7 21 2 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 13 

327 281304 40 F D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 44 Adiposo Sim Sim 51 14 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 108 

328 282406 74 M D2 GST 2 3 Distal 12,4 Serosa Sim Sim 29 13 30 2 0 4 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 20 

329 277691 70 M D2 GST 2 2 Distal 15,75 Adiposo Não Não 42 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 76 

330 280018 73 M D2 GST 2 3 Distal 19,25 Serosa Sim Sim 24 3 30 1 0 3 Sim Não Não Sim Sim Sim Não Óbito 64 

331 283180 65 M D2 GST 2 3 Distal 28 Adiposo Sim Sim 43 4 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 51 

332 282048 73 M D2 GT 2 2 Proximal/Médio/Distal 117 Adiposo Não Não 43 1 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 25 



333 276324 47 M D2 GST 3 3 Distal 5 Muscular Não Não 30 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 83 

334 283473 62 M D2 GT 3 1 Proximal/Médio 35 Serosa Sim Não 44 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 19 

335 284372 41 M D2 GT 3 3 Médio/Distal 45,5 Adiposo Sim Sim 31 11 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 40 

336 285028 56 F D1 GST 2 3 Distal 36 Adiposo Sim Sim 20 7 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 57 

337 288836 54 M D2 GST 3 2 Distal 36 Adiposo Sim Não 37 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 96 

338 287158 58 F D2 GST 2 3 Distal 24 Adiposo Sim Não 25 12 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 95 

339 288244 42 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 20 Muscular Sim Sim 43 5 20 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 64 

340 289090 68 M D2 GST 2 2 Distal 41,58 Adiposo Não Não 44 18 31 3 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 12 

341 286750 71 F D2 GT 3 3 Médio 8,75 Adiposo Não Sim 41 13 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 66 

342 291095 54 M D2 GST 3 2 Médio/Distal 82,56 Adiposo Sim Não 46 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 91 

343 287222 42 F D2 GT 3 3 Proximal 3,75 Muscular Sim Sim 27 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 94 

344 265590 67 F D2 GST 2 2 Médio/Distal 143 Adiposo Não Não 29 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 87 

345 266922 31 F D2 GST 3   Distal 7,4 Serosa Não Não 20 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 112 

346 266674 50 M D2 GST 3 2 Distal 10,5 Adiposo Sim Sim 44 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 97 

347 267532 86 M D1 GST 3 2 Distal 48 Adiposo Sim Sim 16 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 21 

348 265058 60 F D1 GST 3 4 Médio/Distal 54 Muscular Não Não 15 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 84 

349 265465 45 F D1 GT 3 4 Distal 28 Adiposo Sim Sim 18 6 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 25 

350 264734 67 M D2 GST 3 3 Distal 65 Serosa Sim Sim 31 6 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 26 

351 267350 43 M D2 GT 3 4 Cárdia 36 Adiposo Não Não 36 18 31 3 0 5 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 35 

352 263664 61 M D2 GST 2 3 Distal 9 Muscular Sim Não 41 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 74 

353 268998 64 M D1 GST 2 3 Distal 24,75 Adiposo Sim Sim 15 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 70 



354 268712 77 M D2 GT 2 2 Cárdia 30 Serosa Não Não 53 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 83 

355 269025 63 F D2 GST 2 2 Médio/Distal 80 Adiposo Não Não 40 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 110 

356 269049 67 M D2 Esof 2 3 Cárdia 45,5 Adiposo Sim Sim 34 4 21 1 0 2 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 19 

357 271008 71 M D1 GST 3 4 Proximal/Médio 42 Adiposo Não Sim 15 1 31 1 0 3 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 24 

358 271040 34 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 130 Adiposo Sim Sim 65 18 31 3 0 5 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 6 

359 269263 63 M D2 GST 2 3 Distal 30 Adiposo Sim Sim 22 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 69 

360 271029 70 F D2 GST 3 4 Distal 45,5 Serosa Não Sim 21 14 30 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 23 

361 272533 50 F D2 GST 2 4 Distal 31,2 Adiposo Sim Sim 27 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 21 

362 272727 52 M D2 GST 3 2 Distal 51,59 Adiposo Sim Sim 33 3 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 68 

363 271485 74 F D2 GST 3 2 Distal 48 Adiposo Sim Sim 52 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 61 

364 272569 72 M D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 40 Adiposo Sim Não 38 7 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 112 

365 273652 49 M D2 GST 3 3 Distal 8 Serosa Não Não 14 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 114 

366 189913 68 M D2 GT 2 2 Médio 16 Muscular Não Não 68 0 20 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 69 

367 272728 60 F D2 GST 3 3 Médio 7,5 Serosa Sim Sim 37 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 105 

368 1400604 68 M D1 GT 2 2 Proximal 21 Serosa Não Não 39 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 38 

369 1414993 84 F D1 GST 2 2 Distal 22,75 Serosa Não Não 27 5 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 33 

370 1391738 45 F D1 GT 3 4 Proximal 110,5 Serosa Não Sim 28 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 57 

371 1389793 84 M D1 GST 3 2 Médio 37,05 Serosa Sim Não 21 0 30 0 0 2 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 14 

372 1396362 39 M D1 GST 2 2 Distal 8,75 Serosa Sim Sim 37 7 30 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 27 

373 1397007 62 F D1 GST 2 3 Distal 27,5 Serosa Sim Não 18 8 30 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Vivo 14 

374 1398706 47 M D2 GST 2 2 Médio 18 Serosa Sim Sim 38 13 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 54 



375 1398995 41 M D1 Esof 3 3 Proximal 39 Serosa Sim Sim 26 7 30 2 0 4 Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Óbito 25 

376 1400905 66 M D2 GST 2 3 Distal 28 Serosa Sim Não 22 0 30 0 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 23 

377 1381754 47 M D2 GST 2   Médio/Distal 49 Serosa Não Não 21 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 64 

378 1382321 60 M D2 Esof 3   Proximal 42 Serosa Sim Sim 39 9 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 66 

379 1385626 65 M D2 GT 3 2 Proximal/Médio/Distal 168 Serosa Não Não 37 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 63 

380 1389499 47 M D1 GT 2 2 Médio 48,75 Serosa Não Sim 43 6 30 1 0 3 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Óbito 24 

381 1361058 53 F D2 GST 2 3 Distal 1,8 Serosa Sim Não 20 0 30 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 45 

382 1220818 71 M D1 GST 2 5 Médio/Distal 90 Serosa Sim Sim 22 4 30 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 46 

383 275840 62 f D2 GST 2 1 Proximal/Médio 19,25 Serosa Sim Não 34 4 30 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 91 

384 271496 68 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 48 Serosa Sim Não 30 2 30 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 54 

385 269424 68 F D2 GST 3 4 Distal 27,5 Serosa Não Sim 47 12 30 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 74 

386 1422856 62 F D2 GST 3 3 Médio 16 Subserosa Sim Não 24 3 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 9 

387 1298191 69 F D1 GST 3 2 Distal 12 Adiposo Sim Sim 13 0 31 0 0 2 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 10 

388 1422268 82 F D2 GST 3 3 Distal 41,25 Adiposo Sim Sim 46 30 31 3 0 5 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 8 

389 1422212 60 F D2 GT 3 3 Proximal 5,25 Adiposo Sim Sim 48 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 32 

390 1425811 35 M D2 Esof 3 3 Proximal 39 Adiposo Sim Sim 24 7 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 10 

391 1287499 78 M D1 GT 3 4 Médio/Distal 85,5 Adiposo Sim Sim 16 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 28 

392 1427162 56 F D2 GST 3 3 Médio 5 Adiposo Não Sim 15 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 25 

393 1428743 68 M D1 Esof 3 2 Proximal/Médio 110 Adiposo Não Sim 45 4 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 26 

394 1432313 47 M D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 132 Adiposo Sim Sim 18 1 31 1 0 3 Sim Sim Não Sim Não Sim Não Vivo 17 

395 1432969 79 M D1 GST 2 2 Distal 18,9 Adiposo Sim Sim 16 1 31 1 0 3 Sim Não Não Não Não Sim Não Vivo 23 



396 1407381 59 M D2 GST 3 2 Distal 10,5 Adiposo Sim Não 67 6 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 44 

397 1406370 68 M D1 GST 3 3 Distal 16 Adiposo Sim Não 17 11 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 14 

398 1406703 52 M D1 GST 3 3 Médio 67,5 Adiposo Não Sim 15 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 44 

399 1407482 50 F D2 GST 3 3 Distal 7,5 Adiposo Sim Sim 25 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 42 

400 1409967 66 M D2 GT 3 3 Proximal 28,2 Adiposo Sim Sim 39 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 19 

401 1413610 66 M D1 GST 3 3 Médio/Distal 50 Adiposo Não Sim 38 8 31 2 0 4 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 21 

402 1417399 59 M D2 GST 3 3 Distal 24,75 Adiposo Sim Sim 29 14 31 2 0 4 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 16 

403 1393845 57 M D2 GST 2 5 Distal 30 Adiposo Não Sim 37 0 31 0 0 2 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 45 

404 1396736 54 F D2 GST 2 2 Médio 25,5 Subserosa Sim Não 47 1 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 55 

405 1399580 45 F D2 GST 3 2 Distal 35 Adiposo Sim Sim 30 27 31 3 0 5 Sim Não Não Não Não Sim Não Óbito 14 

406 1401782 77 F D1 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 110 Adiposo Não Sim 24 0 31 0 0 2 Sim Sim Não Sim Não Sim Não Óbito 34 

407 1405943 49 F D2 GST 3 2 Médio/Distal 120 Adiposo Sim Sim 32 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 48 

408 1405479 67 F D2 GST 3 3 Distal 26 Adiposo Sim Sim 38 4 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 12 

409 1378062 62 F D1 Esof 3 2 Proximal 28 Adiposo Sim Sim 25 16 31 3 0 5 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 10 

410 1379795 71 F D2 GST 2 2 Médio/Distal 80,75 Adiposo Não Não 21 0 31 0 0 2 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 34 

411 1382126 34 M D1 Esof 2 3 Proximal/Médio 66,5 Adiposo Sim Sim 19 6 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 19 

412 1383842 39 F D1 GST 3 3 Médio/Distal 63 Adiposo Não Sim 8 3 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 40 

413 1386023 68 F D1 GST 2 2 Médio/Distal 35,75 Subserosa Sim Sim 18 0 21 0 0 1 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 11 

414 2054709 79 F D1 GST 2 2 Distal 38,5 Adiposo Sim Sim 15 5 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Sim Sim Não Óbito 47 

415 1357057 49 M D2 GT 2 2 Proximal/Médio 70 Adiposo Não Sim 19 3 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 65 

416 1357769 53 F D2 GST 3 4 Médio/Distal 42 Adiposo Sim Sim 56 53 31 3 0 5 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 31 



417 1359174 75 F D1 GST 3 3 Distal 59,5 Adiposo Sim Sim 18 13 31 2 0 4 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 15 

418 1318184 40 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 60 Adiposo Não Não 17 2 31 1 0 3 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 76 

419 1366644 52 F D2 GST 3 3 Distal 26,25 Adiposo Não Sim 31 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 29 

420 1368899 41 M D2 GST 2 2 Distal 16,25 Adiposo Não Não 25 7 31 2 0 4 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 10 

421 1369724 72 M D2 GT 3 3 Proximal 24 Adiposo Sim Não 39 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 77 

422 1371163 78 M D1 GST 3 3 Distal 15,05 Adiposo Sim Sim 12 10 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 15 

423 1375009 58 M D2 GST 2 3 Médio/Distal 37,8 Adiposo Sim Sim 32 24 31 3 0 5 Sim Não sim Não Não Sim Não Óbito 26 

424 1373086 54 M D2 GST 3 3 Distal 42 Adiposo Sim Sim 52 11 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 18 

425 1376653 50 M D1 GST 2 2 Distal 48 Adiposo Sim Sim 23 6 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Sim Sim Não Óbito 13 

426 1371482 31 F D2 GT 3 4 Proximal/Médio 336 Adiposo Sim Sim 25 8 31 2 0 4 Sim Não Não Não Sim Sim Não Óbito 24 

427 304597 57 M D2 GST 3 3 Distal 42 Adiposo Sim Sim 35 13 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 23 

428 1317152 63 M D2 GT 2 2 Proximal 70 Adiposo Não Não 41 3 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 10 

429 1355420 68 M D2 GST 2 3 Proximal 30 Adiposo Sim Sim 54 17 31 3 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 12 

430 292036 38 F D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 40 Adiposo Sim Sim 91 21 31 3 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 20 

431 292858 51 M D1 GST 2 2 Médio/Distal 145 Adiposo Sim Não 28 1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 84 

432 290682 57 M D2 GST 3 3 Médio/Distal 35 Adiposo Não Sim 69 67 31 3 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 64 

433 292996 84 F D1 GST 3 2 Distal 37,7 Adiposo Sim Não 23 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 40 

434 265755 69 M D2 GT 3 3 Proximal/Médio/Distal 63 Adiposo Sim Sim 47 15 31 2 0 4 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 14 

435 297267 42 M D1 GST 2 3 Distal 20 Adiposo Não Sim 21 0 31 0 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Óbito 36 

436 299164 76 M D2 GST 3 3 Distal 48,75 Adiposo Sim Não 29 5 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 83 

437 300649 70 M D2 GT 2 5 Proximal 35 Adiposo Sim Sim 66 16 31 3 0 5 Sim Sim Não Não Não Sim Não Óbito 9 



438 299782 40 M D1 GST 2 3 Médio/Distal 63 Adiposo Não Sim 19 9 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 38 

439 273280 62 M D2 GT 3 4 Proximal/Médio/Distal 48 Adiposo Não Sim 24 0 31 0 0 2 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 44 

440 282041 54 M D1 GST 2 4 Distal 32,5 Adiposo Sim Sim 6 1 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 11 

441 287417 36 M D2 GT 3 3 Proximal 35 Adiposo Sim Sim 18 3 21 1 0 2 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 77 

442 286572 71 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 156 Adiposo Não Não   1 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 95 

443 270375 59 M D2 GT 3 3 Médio/Distal 35 Adiposo Sim Não 48 11 31 2 0 4 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 61 

444 270370 73 M D1 GT 2 4 Proximal/Médio/Distal 52,5 Adiposo Sim Sim 22 2 31 1 0 3 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 100 

445 269417 36 M D2 Esof 2 5 Proximal/Médio/Distal 126 Adiposo Sim Não 46 4 31 1 0 3 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 74 

446 269415 49 M D2 GST 3 3 Distal 24 Adiposo Sim Sim 79 13 31 2 0 4 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 26 

447 1420851 72 M D1 GT 2 2 Proximal/Médio 83,3 pâncreas Sim Sim 18 5 4 1 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 33 

448 1412569 67 M D2 GST 2 2 Médio/Distal 100 Fígado Não Não 17 0 4 0 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 38 

449 1395929 68 F D1 GT 2 3 Proximal 38,5 diafragma Sim Não 40 10 4 2 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 9 

450 1401892 57 M D1 GST 3 2 Distal 45,5 Pâncreas Sim Sim 7 5 4 1 0 5 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 7 

451 1387894 70 M D1 GST 3 4 Médio/Distal 65 Pâncreas Não Sim 22 22 4 3 0 5 Sim Não Sim Não Sim Sim Não Vivo 6 

452 1359225 66 M D2 GT 3 3 Proximal 32 Pâncreas Não Sim 29 11 4 2 0 5 Sim Não Sim Não Não Sim Não Óbito 10 

453 1318266 62 M D1 GST 3 1 Médio/Distal 156 Cólon Sim Não 40 23 4 3 0 5 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Óbito 6 

454 266941 61 M D1 GST 3 3 Distal 24,75 Cólon Sim Sim 11 7 4 2 0 5 Sim Não Sim Sim Não Sim Não Óbito 15 

455 269230 49 F D1 GST 3 2 Médio/Distal 130,5 Fígado Sim Não 36 3 4 1 0 5 Sim Não Não Sim Não Sim Não Óbito 48 

456 269719 63 F D2 GT 2 2 Proximal 44 Pâncreas Sim Não 48 1 4 1 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 61 

457 271054 52 F D1 GST 2 2 Distal 30 Pâncreas Sim Não 21 4 4 1 0 5 Não Não Não Não Não Não Sim Vivo 52 

 
 



Anexo 3a 
 

Classificação intraoperatória para estadiamento cirúrgico dos doentes 

portadores de câncer gástrico conforme classificação japonesa 1ª edição15. 

 

A. Localização do tumor. 

• Lesão no terço proximal. 

• Lesão no terço médio. 

• Lesão no terço distal. 

• Lesões que ocupam mais que uma área, receberam mais de uma letra, 

sendo a primeira letra a da área predominante ou mais comprometida. 

 

B. Grau de disseminação peritoneal. 

• “P0”:  Ausência de implantes celômicos. 

• “P1”: Implantes peritoneais adjacentes (supramesocólon e grande 

epíplon). 

• “P2”:  Implantes peritoneais difusos em pequena quantidade. 

• “P3”:  Implantes peritoneais difusos em grande quantidade. 

 

C. Classificação hepática quanto a metástases. 

• “H0”:  Ausência de metástases hepáticas. 

• “H1”:  Metástases limitadas ao lobo direito ou esquerdo hepático. 

• “H2”:  Poucas metástases nos 2  lobos. 

• “H3”:  Numerosas metástases nos 2 lobos. 

 

D. Classificação quanto a metástase linfonodal. 
 

A avaliação do linfonodo metastático se dará por meio clínico, visual e 

palpátório, podendo ser confirmado por meio de estudo congelação do linfonodo. 

Ele será classificado de acordo com o grupo e o nível linfonodal, de acordo com a 

classificação japonesa. 



Os grupos linfonodais serão classificados conforme a localização do 

linfonodo ao redor do estômago, representando a região anatômica próxima ao 

estômago em que ele foi encontrado.  

 

Os níveis linfonodais representam grupos de linfonodos que recebem a 

drenagem linfática da região gástrica onde o tumor se localiza, e dos grupos 

linfonodais perigástricos que recebem a drenagem dos linfonodos regionais ao 

tumor. 

 
D.1.  Quanto a localização do linfonodo em relação ao estômago. 

• Grupo 1:  Linfonodos localizados na região paracárdica direita. 

• Grupo 2:  Linfonodos localizados na região paracárdica esquerda.  

• Grupo 3:  Linfonodos localizados na região de pequena curvatura. 

• Grupo 4: Linfonodos localizados na região de grande curvatura. 

• Subgrupo 4s: Linfonodos localizados na região gastroepiplóica 

esquerda e vasos curtos 

• Subgrupo 4d: Linfonodos da região gastroepiplóica direita.  

• Grupo 5:  Linfonodos localizados na região suprapilórica. 

• Grupo 6:  Linfonodos localizados na região infrapilórica. 

• Grupo 7:  Linfonodos localizados na região da artéria gástrica 

esquerda. 

• Grupo 8:  Linfonodos localizados na região da artéria hepática 

comum. 

• Grupo 9:  Linfonodos localizados na região do tronco celíaco. 

• Grupo 10:  Linfonodos localizados na região do hilo hepático. 

• Grupo 11:  Linfonodos localizados na região da artéria esplênica. 

• Grupo 12: Linfonodos localizados na região do ligamento hepato-

duodenal. 

• Grupo 13:  Linfonodos localizados na região da face posterior do 

pâncreas. 

• Grupo 14:  Linfonodos localizados na região da raiz do mesentério. 



• Grupo 110:  Linfonodos localizados na região paraesofagiana 

torácica inferior. 

• Grupo 111:  Linfonodos localizados na região diafragmática. 

 
D.2.  Quanto a localização do linfonodo em relação ao tumor no 
estômago. 

D.2.1.  Para tumores dos 3 terços gástricos: 

• Nível I: Grupos  1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

• Nível II: Grupos 7, 8, 9, 10 e 11. 

• Nível III: Grupos 12, 13, 14, 110 e 111. 

D.2.2. Tumores do terço superior e médio infiltrando o terço superior. 

• Nível I: Grupos 1, 2, 3 e subgrupo 4s. 

• Nível II: Subgrupo 4d + grupos 7, 8, 9, 10 e 11. 

• Nível III: Grupos 12, 13, 14, 110 e 111.  

D.2.3. Tumores do terço médio, terço médio infiltrando o terço 

superior e terço médio infiltrando terço inferior. 

• Nível I: Grupos 1, 3, 4, 5 e 6. 

• Nível II: Grupos 2, 7, 8, 9,10 e 11. 

• Nível III: Grupos 12, 13 e 14. 

D.2.4. Tumores do terço distal e terço distal infiltrando terço médio. 

• Nível I: Grupos 3, 4, 5  e 6. 

• Nível II: Grupos 7, 8, 9 e 1. 

• Nível III: Grupos 2, 10, 11, 12, 13 e 14. 

 

D.3.  Classificação quanto a extensão das metástases linfonodais. 

• N (-):   Nenhuma suspeita de metástase linfonodal. 

• N1(+): Metástase para linfonodos do nível 1. 

• N2(+): Metástase para linfonodos do nível 2. 

• N3(+): Metástase para linfonodos do nível 3. 

• N4(+): Metástase para linfonodos além do nível 3.  

 



D.4.  Classificação quanto ao grau de invasão serosa 

• S(0): Nenhuma invasão serosa. 

• S(1): Suspeita de invasão serosa. 

• S(2): Invasão serosa definitiva. 

• S(3): Invasão de estruturas contíguas. 
 

E.  Estadiamento peroperatório do câncer gástrico. 

• Estágio I 

• P(0), H(0), N(0) e S(0) 

• Estágio II 

• P(0), H(0), N1(+) e S(1) 

• Estágio III 

• P(0), H(0), N2(+) e S(2) 

• Estágio IV 

• P(1),(2) e (3),  H(1),(2) e (3), N(3) e (4), e S(3) 
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Preface
The first edition of the General Rules for Gastric Cancer Study
was published by the Japanese Research Society for Gastric
Cancer (JRSGC) in 1963.  The first English edition [1] was
based on the 12th Japanese edition and was published in 1995.
In 1997, the JRSGC was transformed into the Japanese Gastric
Cancer Association and this new association has maintained
its commitment to the concept of the Japanese Classification.
This second English edition was based on the 13th Japanese
edition [2].

The aim of this classification is to provide a common
language for the clinical and pathological description of gastric
cancer and thereby contribute to continued research and
improvements in treatment and diagnosis.

Key words:   gastric cancer, classification, manual, surgery,
pathology

I.  General principles

Findings are recorded using the upper case letters T
(depth of tumor invasion), N (lymph node metastasis),
H (hepatic metastasis), P (peritoneal metastasis) and M
(distant metastasis). The extent of each finding is
expressed by Arabic numerals following each upper case
letter. “X” is used in unknown cases. Four categories of
findings, namely Clinical, Surgical, Pathological, and
Final Findings, are identified using the lower case “c”,

“s”, “p”, and “f”, respectively, before each upper case
letter.  The “f” of Final Findings may be omitted.  Any
findings once established must remain unchanged.

Example: pT3, pN2, sH0, sP0, sM0, f Stage IIIB (or Stage
IIIB)

In the case of multiple simultaneous primary tumors,
the tumor with the deepest invasion of the gastric wall
should be used for staging purposes.

Clinical Findings :   Any findings during diagnostic
evaluation, including diagnostic laparoscopy, are
defined as Clinical Findings.  These are recorded
as cT2, cN1, cM0, cStage II.

Surgical Findings :   Any findings during surgery,
including frozen sections, cytology, and
macroscopic examination of the resected
specimens, are defined as Surgical Findings.
Results of therapeutic laparoscopy are included
in Surgical Findings.

Pathological Findings :   Any findings based on
microscopic examination of materials obtained by
endoscopic, laparoscopic or surgical resection are
defined as Pathological Findings.

Final Findings :   Comprehensive findings based on
Clinical, Surgical and Pathological Findings are

© 1998 by
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Special article

Physical examination
Diagnostic imaging
Endoscopy and biopsy
Diagnostic laparoscopy,

biopsy and cytology
Biochemical and/or

biological examination
Others (genetic studies,etc)

Operative findings
Intraoperative diagnostic

imaging
Intraoperative cytology
Frozen sections

Pathological examination
of materials obtained only
by surgical, endoscopic,
or laparoscopic resection

Comprehensive summary
of findings based on
Clinical, Surgical and
Pathological Findings.

Clinical Findings (c) Surgical Findings (s) Pathological Findings (p) Final Findings (f)

Table 1.   Principles of recording



b)   Cross-sectional parts of the stomach
The cross-sectional circumference of the stomach is
divided into four equal parts; the lesser (Less) and greater
curvatures (Gre), and the anterior (Ant) and posterior
walls (Post) (Fig 2). Circumferential involvement is
recorded as Circ.

c)    Carcinoma in the remnant stomach
The following three items should be recorded using
hyphens.

a. The reason for the previous gastrectomy: benign
disease (B), malignant disease (M), or unknown (X).

b. The interval between the previous gastrectomy and
the current diagnosis in years, (unknown : X).

c. Tumor location in the remnant stomach: anastomotic
site (A), gastric suture line (S), other site in the
stomach (O) or total remnant stomach (T). Extension
into the esophagus (E), duodenum (D), or jejunum
(J) should be recorded.

Examples :   B-20-S;    M-09-AJ

If available, the extent of resection and the
reconstruction method of the previous gastrectomy are
recorded.

3.   Macroscopic types

Macroscopic types of primary tumor should be recorded
together with T classification (Fig. 3, 4).
Example of endoscopic diagnosis : cType 0 IIa, T1

Type 0 : Superficial, flat tumors with or without
minimal elevation or depression.

Type 0 I : Protruded type
Type 0 IIa : Superficial elevated type
Type 0 IIb : Flat type
Type 0 IIc : Superficial depressed type
Type 0 III : Excavated type

Type 1 : Polypoid tumors, sharply demarcated from
the surrounding mucosa, usually attached on
a wide base.

Type 2 : Ulcerated carc inomas wi th sharply
demarcated and raised margins.

Type 3 : Ulcerated carcinomas without definite limits,
infiltrating into the surrounding wall.

Type 4 : Diffusely infiltrating carcinomas in which
ulceration is usually not a marked feature.

Type 5 : Non-classifiable carcinomas that cannot be
classified into any of the above types.

defined as Final Findings.  When there is conflict
between Surgical and Pathological Findings, the
Pathological Findings take precedence.

II.  Findings

A   Primary lesions

1.   Number and size of lesions

The two greatest dimensions should be recorded for each
lesion.

2.   Tumor Location

a)   Three parts of the stomach
The stomach is anatomically divided into three portions;
the upper (U), middle (M), and lower (L) parts (Fig.1).
If more than one portion is involved, all involved
portions should be described in order of degree of
involvement, the first indicating the portion in which
the bulk of the tumor is situated, e.g. LM or UML. Tumor
extension into the esophagus or the duodenum is
recorded as E or D, respectively.

Fig. 1.   Three portions of the stomach

Three portions are defined by subdividing both lesser and greater
curvatures into 3 equal lengths.

Fig. 2.   Four equal parts of the gastric circumference
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Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. s Type 0 I, T1  ➞  p Type 0 I, T1(SM)  ➞
f Type 0 I, T1

Note :   The classification of early gastric cancer was
established by the Japanese Endoscopic Society for
the description of T1 tumors. In this manual, all
macroscopically superficial flat tumors resembling
early gastric cancer are described as sub-types of
type 0, irrespective of histological depth of invasion.

Examples of Macroscopic Type Classification

Note 1 : In the combined superficial types, the type
occupying the largest area should be described first,
followed by the next type, e.g. IIc + III.

Note 2 : Type 0 I and Type 0 IIa are distinguished as follows:

Type 0 I : The lesion has a thickness of more than
twice that of the normal mucosa.

Type 0 IIa : The lesion has a thickness up to twice
that of the normal mucosa.

12 JGCA: Japanese classification of gastric carcinoma-2nd Engl.ed.

Fig. 6. s Type 0 IIa, T1  ➞  p Type 0 IIa, T1(M)  ➞
f Type 0 IIa, T1



Fig. 7. s Type 0 IIc, T2  ➞  p Type 0 IIc, T2(MP)  ➞
f Type 0 IIc, T2

Fig. 9. s Type 0 III, T1  ➞  p Type 0 III, T1(M)  ➞
f Type 0 III, T1

Fig. 10. s Type 1, T2  ➞
p Type 1, T2(SS)  ➞

f Type 1, T2

JGCA: Japanese classification of gastric carcinoma-2nd Engl.ed. 13

Fig. 8. s Type 0 IIc+III, T2  ➞
p Type 0 IIc+III, T2(MP)  ➞
f Type 0 IIc+III, T2



Fig. 11. s Type 2, T3  ➞  p Type 2, T3(SE)  ➞

f Type 2, T3

Fig. 12. s Type 3, T3  ➞  p Type 3, T3(SE)  ➞

f Type 3, T3

4.   Depth of tumor invasion (T)

Depth of tumor invasion is recorded using T-
classification. Anatomical levels of invasion of the
gastric wall are also recorded as follows.

T1 : Tumor invasion of mucosa and / or muscularis
mucosa (M) or submucosa (SM)

T2 : Tumor invasion of muscularis propria (MP) or
subserosa (SS)

T3 : Tumor penetration of serosa (SE)
T4 : Tumor invasion of adjacent structures (SI)
TX : Unknown

Fig. 14. s Type 4, T3  ➞  p Type 4, T3(SE)  ➞

f Type 4, T3
Fig. 13. s Type 4, T3  ➞  p Type 4, T3(SE)  ➞

f Type 4, T3
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A tumor may penetrate muscularis propria with
extension into the greater and lesser omentum, (or
occasionally the gastrocolic or gastrohepatic ligaments)
without perforation of the visceral peritoneum covering
these structures. In this case, the tumor is classified as
T2. If there is perforation of the visceral peritoneum, the
tumor is classified as T3.

Invasion of greater and lesser omenta, esophagus, and
duodenum is not regarded as T4 disease. Tumors with
intramural extension to the esophagus or duodenum are
classified by the depth of greatest invasion in any of these
sites, including the stomach.

B.   Metastatic lesions

1.   Lymph node metastasis

a)   Regional lymph nodes
The regional lymph nodes of the stomach are classified
into stations numbered as in Table 2 and Fig. 15 - 18.

b)   Grouping (Compartments) of lymph nodes
The regional lymph nodes are classified into three groups
depending upon the location of the primary tumor (Table
3).  The classification of No. 19 - No. 112 is modified
when the tumor also invades the esophagus (E+).  This
grouping system is based on the results of studies of
lymphatic flow at various tumor sites, together with the
observed survival associated with metastasis at each
nodal station.

Note 1 : Occasionally, perigastric nodes can be classified as
distant nodes ( "M" in Table 3) because  in certain
circumstances involvement is associated with such
a poor outcome it is regarded as evidence of distant
metastasis (M1).

Note 2 : In carcinoma of the remnant stomach with
gastrojejunostomy, lymph nodes along the jejunum
are classified as No. J1, and the lymph nodes in the
jejunal mesentery are No. J2 (except for No. 14a and
14v).  If the tumor invades the jejunum, J1 nodes are
classified as Group 1, and J2 nodes as Group 2.  If
there is no jejunal invasion, J1 nodes are classified
as Group 2, and J2 nodes as Group 3.

c)   Extent of lymph node metastasis (N)

N0 : No evidence of lymph node metastasis
N1 : Metastasis to Group 1 lymph nodes, but no

metastasis to Groups 2 or 3 lymph nodes
N2 : Metastasis to Group 2 lymph nodes, but no

metastasis to Group 3 lymph nodes
N3 : Metastasis to Group 3 lymph nodes
NX: Unknown

No. 1 Right paracardial LN
No. 2 Left paracardial LN
No. 3 LN along the lesser curvature
No. 4sa LN along the short gastric vessels
No. 4sb LN along the left gastroepiploic vessels
No. 4d LN along the right gastroepiploic vessels
No. 5 Suprapyloric LN
No. 6 Infrapyloric LN
No. 7 LN along the left gastric artery
No. 8a LN along the common hepatic artery

(Anterosuperior group)
No. 8p LN along the common hepatic artery(Posterior

group)
No. 9 LN around the celiac artery
No. 10 LN at the splenic hilum
No. 11p LN along the proximal splenic artery
No. 11d LN along the distal splenic artery
No. 12a LN in the hepatoduodenal ligament (along the

hepatic artery)
No. 12b LN in the hepatoduodenal ligament (along the

bile duct)
No. 12p LN in the hepatoduodenal ligament (behind the

portal vein)
No. 13 LN on the posterior surface of the pancreatic head
No. 14v LN along the superior mesenteric vein
No. 14a LN along the superior mesenteric artery
No. 15 LN along the middle colic vessels
No. 16a1 LN in the aortic hiatus
No. 16a2 LN around the abdominal aorta (from the upper

margin of the celiac trunk to the lower margin
of the left renal vein)

No. 16b1 LN around the abdominal aorta (from the lower
margin of the left renal vein to the upper margin
of the inferior mesenteric artery)

No. 16b2 LN around the abdominal aorta (from the upper
margin of the inferior mesenteric artery to the
aortic bifurcation)

No. 17 LN on the anterior surface of the pancreatic head
No. 18 LN along the inferior margin of the pancreas
No. 19 Infradiaphragmatic LN
No. 20 LN in the esophageal hiatus of the diaphragm
No. 110 Paraesophageal LN in the lower thorax
No. 111 Supradiaphragmatic LN
No. 112 Posterior mediastinal LN

Table 2. Regional lymph nodes

Stations No. 11 and 12 were subdivided for this edition.
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Fig. 15. Lymph node station numbers

Fig. 16. Location of lymph node stations
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Fig. 18. Location of lymph nodes in the esophageal hiatus,
and infradiaphragmatic and paraaortic regions

Fig. 17. Location of lymph nodes
around the abdominal aorta
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Table 3.   Lymph node groups (Compartments 1 - 3) by location of tumor

No. 1 rt paracardial 1 2 1 1 1
No. 2 lt paracardial 1 M 3 1 1
No. 3 lesser curvature 1 1 1 1 1
No. 4sa short gastric 1 M 3 1 1
No. 4sb lt gastroepiploic 1 3 1 1 1
No. 4d rt gastroepiploic 1 1 1 1 2
No. 5 suprapyloric 1 1 1 1 3
No. 6 infrapyloric 1 1 1 1 3
No. 7 lt gastric artery 2 2 2 2 2
No. 8a ant comm hepatic 2 2 2 2 2
No. 8b post comm hepatic 3 3 3 3 3
No. 9 celiac artery 2 2 2 2 2
No. 10 splenic hilum 2 M 3 2 2
No. 11p proximal splenic 2 2 2 2 2
No. 11d distal splenic 2 M 3 2 2
No. 12a lt hepatoduodenal 2 2 2 2 3
No. 12b,p post hepatoduod 3 3 3 3 3
No. 13 retropancreatic 3 3 3 M M
No. 14v sup mesenteric v. 2 2 3 3 M
No. 14a sup mesenteric a. M M M M M
No. 15 middle colic M M M M M
No. 16a1 aortic hiatus M M M M M
No. 16a2,b1paraaortic, middle 3 3 3 3 3
No. 16b2 paraaortic, caudal M M M M M
No. 17 ant pancreatic M M M M M
No. 18 inf pancreatic M M M M M
No. 19 infradiaphragmatic 3 M M 3 3 2
No. 20 esophageal hiatus 3 M M 3 3 1
No. 110 lower paraesophag M M M M M 3
No. 111 supradiaphragmatic M M M M M 3
No. 112 post mediastinal M M M M M 3

LMU / MUL
MLU / UML

LD / L LM / M / ML MU / UM U E+
Location

Lymph node station

M : lymph nodes regarded as distant metastasis E+ : lymph node stations re-classified in cases of esophageal invasion



2.   Liver metastasis (H)

H0 : No liver metastasis
H1 : Liver metastasis
HX : Unknown

3.   Peritoneal Metastasis (P)

P0 : No peritoneal metastasis
P1 : Peritoneal metastasis
PX : Unknown

4.   Peritoneal cytology (CY)

CY0 : Benign / indeterminate cells on peritoneal
cytology (Fig. 19)

CY1 : Cancer cells on peritoneal cytology (Fig. 20)
CYX : Peritoneal cytology was not performed.

Note : "Suspicious of malignancy" in cytological diagnosis
should be classified as CY0.

5.   Other distant metastases (M)

M0 : No other distant metastases, (although peritoneal,
liver, or cytological metastases may be present)

M1 : Distant metastases other than the peritoneal, liver,
or cytological metastases

MX : Unknown

The category M1 should be specified according to
the following notations :

LYM : Lymph nodes
PUL : Pulmonary
PLE : Pleura
MAR : Bone marrow
OSS : Osseous
BRA : Brain
MEN : Meninges
SKI : Skin
OTH : Others

C.   Stage

III.   Surgical treatment

1.   Approaches

Intraluminal endoscopy
Laparoscopy
Laparotomy
Thoraco-laparotomy
Others

2.   Operative procedures

Mucosectomy
Wedge resection
Segmental resection
Proximal gastrectomy
Pylorus preserving gastrectomy
Distal gastrectomy
Total gastrectomy

Fig. 20.   Cytology CY1 (Papanicolaou staining)

Fig. 19.   Cytology CY0 (Papanicolaou staining) Table 4. Stage grouping

T1 IA IB II

T2 IB II IIIA

T3 II IIIA IIIB

T4 IIIA IIIB

H1, P1, CY1, M1

N0 N1 N2 N3

IV
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Other resections
Bypass without resection
Exploratory (non-therapeutic) laparotomy
Gastrostomy or other stoma formation
Other palliative operations

3.   Combined resection

All structures resected together with the main tumor
should be recorded, e.g. spleen, liver, pancreas,
transverse colon, transverse mesocolon, gallbladder,
adrenal gland, ovary, etc.  Resection of the greater or
lesser omentum, the anterior sheet of the transverse
mesocolon, the abdominal esophagus, and the first
portion of the duodenum, are not included in this
category.

4.   Involvement of the resection margins

a)   Proximal margin (PM)

PM(-) : No involvement of the proximal margin
PM(+) : Involvement of the proximal margin
PMX : Unknown

b)   Distal margin (DM)

DM(-) : No involvement of the distal margin
DM(+) : Involvement of the distal margin
DMX : Unknown

5.   Lymph node dissection (D)

D0 : No dissection or incomplete dissection of the
Group 1 nodes

D1 : Dissection of all the Group 1 nodes
D2 : Dissection of all the Group 1 and Group 2 nodes
D3 : Dissection of all the Group 1, Group 2 and Group

3 nodes

Please refer to Table 3 for details.

6.   Curative potential of gastric resection (Resection)

The curative potential of gastric resection should be
evaluated based on both Surgical and Final Findings as
follows:

Resection A : No residual disease with high probability
of cure (see below)

Resection B : No residual disease but not fullfilling
criteria for “Resection A”

Resection C : Definite residual disease

Resection A implies resections satisfying all of the

following conditions :  T1 or T2; N0 treated by D1, 2, 3
resection or N1 treated by D2, 3 resection; M0, P0, H0,
CY0 and proximal and distal margins >10 mm.

IV. Handling of the resected specimen and
description of histological findings

A.   Surgical specimens

1.   Measurement of lesions and fixation

After gross inspection and measurement of any serosal
tumor involvement (Fig. 21), the stomach is, in general,
opened along the greater curvature. On examination from
the mucosal side, the tumor size and the length of the
proximal and distal resection margins are measured (Fig.
21).

After dissection of the lymph nodes from the
specimen, the stomach is placed on a flat board with the
mucosal side up, pinned at the edges with stainless steel
pins, and fixed in a 15 - 20% formalin solution.

2.   Sectioning of the stomach

Firstly a section is taken along the lesser curvature as a
reference line to assess background changes.

In Type 0 superficial tumors, a set of sections parallel
to the reference line should be made (Fig. 22). In
advanced tumors, the area of deepest invasion should
be sectioned parallel to the reference line. If there is

Fig. 21.   Measurement of the lesion
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Fig. 22.   Sectioning of the stomach resected

concern about tumor margins, additional sections should
be taken (Fig. 22).

In mult ip le tumors or tumors of  unusual
configuration, suitable sectioning to obtain accurate
findings must be devised on a case-by-case basis. The
carcinoma in a remnant stomach should be sectioned
taking into account its relationship to the suture and
anastomosis lines.

3.   Sectioning of lymph nodes

Each dissected lymph node should be studied
individually.  The plane of largest dimension of the node
should be sectioned.

B.   Histological Typing

The histological classification should be based on the
predominant pattern of tumor.

1.   Common types

Papillary adenocarcinoma (pap)
Tubular adenocarcinoma

Well-differentiated type (tub 1)
Moderately differentiated type (tub 2)

Poorly differentiated adenocarcinoma
Solid type (por 1)
Non-solid type (por 2)

Signet-ring cell carcinoma (sig)
Mucinous adenocarcinoma (muc)

Note 1: Undifferentiated carcinoma combined with a small
adenocarcinoma component should be classified as
poorly differentiated adeno-carcinoma.

Note 2: In clinicopathological or epidemiological studies,
papillary or tubular adenocarcinoma can be
interpreted as differentiated or intestinal type,
whereas "por" and "sig" can be regarded as the
undifferentiated or diffuse type.  Mucinous
carcinoma can be interpreted as either intestinal or
diffuse, depending upon the other predominant
elements (pap, tub, por or sig).

Several examples are shown in Fig. 23 - 30.

2.   Special types

Adenosquamous carcinoma
Squamous cell carcinoma
Carcinoid tumor
Other tumors

Fig. 23.   Papillary adenocarcinoma (pap)

Fig. 24. Well-differentiated tubular adenocarcinoma (tub 1)
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Fig. 25.   Well-differentiated tubular adenocarcinoma
(tub 1)

Fig. 26. Moderately differentiated tubular
adenocarcinoma (tub 2)

Fig. 27. Poorly differentiated adenocarcinoma,
solid type (por 1)

Fig. 28. Poorly differentiated adenocarcinoma,
non-solid type  (por 2)

Fig. 29. Signet-ring cell carcinoma (sig)
Inset : PAS reaction

Fig. 30. Mucinous adenocarcinoma (muc)

3.   Cancer-stroma relationship

med Medullary type ; Stroma is scanty.
sci Scirrhous type : Stroma is abundant.

int Intermediate type :The quantity of stroma is
intermediate between those of the scirrhous
type and medullary type.
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4. Pattern of tumor infiltration into the surrounding
tissue

The predominant pattern of infiltrating growth into the
surrounding tissue should be classified as follows :

INF α (Infiltration Alpha) : The tumor shows
expanding growth and a distinct border with
the surrounding tissue (Fig. 31)

INF â (Infiltration Beta) : This category is between
Infiltration Alpha and Infiltration Gamma
(Fig. 32)

INF γ (Infiltration Gamma) : The tumor shows
infiltrating growth and an indistinct border
with the surrounding tissue (Fig. 33)

5.   Lymphatic invasion

ly0 : No lymphatic invasion
ly1 : Minimal lymphatic invasion
ly2 : Moderate lymphatic invasion
ly3 : Marked lymphatic invasion (Fig. 34)

Fig. 31.  INF α Fig. 33.  INF γFig. 32.  INF â

Fig. 34. Lymphatic invasion ly 3  (Subserosa)

6.   Venous invasion

The degree of invasion within veins of the gastric wall
should be classified as follows :

v0 : No venous invasion
v1 : Minimal venous invasion
v2 : Moderate venous invasion
v3 : Severe venous invasion

Note : Detection of venous invasion is often difficult by H&E
staining (Fig. 35). Either Elastica staining (Fig. 36) or
Victoria-blue H&E staining (Fig. 37) is recommended
to identify venous structures.

Fig. 36. Venous invasion (Elastica staining)

Fig. 35.   Venous invasion : upper left (H&E staining)
A: artery
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2.   Histological examination

The histological type and the size of the largest
dimension of the tumor, the presence or absence of
ulceration (UL), lymphatic invasion (ly) and venous

Fig. 37.   Venous invasion (Victoria-blue H&E staining)

7.   Description of lymph node metastases

Overall metastatic rate (number of involved nodes /
number of examined nodes) in all dissected nodes should
be recorded, together with metastatic rate in each nodal
station.

C.   Handling of mucosectomy specimens

1.   Measurement, fixation and sectioning

Specimens obtained by endoscopic or laparoscopic
mucosal resection should be handled in the following
manner:  the specimen is spread out, pinned on a flat
cork, and fixed in formalin solution.  The size of
specimen, the size and shape of the tumor, and the
margins should be recorded on a schematic diagram.
The proximal cut end is indicated by an arrow, if possible
(Fig. 38).

Fixed materials should be sectioned serially at 2mm
intervals parallel to a line that includes the closest
resection margin of the specimen (Fig. 38)

Fig. 38.   Sectioning of mucosectomy material

invasion (v) should be recorded.  The depth of invasion
(M, SM1, SM2) are determined and recorded only when
the vertical margin (VM) is negative (SM1; submucosal
invasion < 0.5mm, SM2; invasion ≥ 0.5mm).

3.   Lateral margin (LM) and Vertical margin (VM)

The lateral margin (LM) should be assessed, and if
LM(-), the length (mm) of the free margin or the number
of normal tubules in the margin are recorded. Tumor
extent, together with depth of invasion, should be
recorded on a schematic diagram (Fig. 38).

LM(-) : No involvement of the mucosal lateral margin
LM(+) : Involvement of the mucosal lateral margin
LMX : Unknown

VM(-) : No involvement of the submucosal vertical
margin

VM(+) : Involvement of the submucosal vertical
margin

VMX : Unknown

4.   Curative potential of mucosal resection (Resection)

Curative potential of endoscopic or laparoscopic
mucosal resection (E) should be evaluated as follows.
After resection in multiple fragments, curative potential
is evaluated only on the completely reconstructed
specimen.

Resection EA: Depth M (mucosa), histologically pap
or tub, no ulcer or ulcer scar in the
tumor, VM(-), no tumor cells within
1mm of LM*, neither lymphatic nor
venous invasion.

Resection EB: No margin involvement but not
fullfilling criteria for "EA"

Resection EC: VM(+) and/or LM(+)

* 1mm of LM approximately corresponds to the length of ten
tubules.

Note

The Japanese 13th edition of the Classification of Gastric
Carcinoma [2] contains the following additional
information which has been omitted from this text for
reasons of brevity:

Group classification of gastric biopsy specimens
Assessment of response to chemotherapy
UICC  TNM classification
Instructions for statistical analysis
Detailed technical and background information
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