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TÓPICOS

• Nódulos subssólidos e histologia

• Padrões histológicos e sobrevida

• Ressecções limitadas

• Microambiente imune



HIPERPLASIA ADENOMATOSA ATÍPICA (AAH, lesão pré-

invasiva)

ADENOCARCINOMA IN SITU (AIS)

ADENOCARCINOMA MINIMAMENTE INVASIVO (MIA)

ADENOCARCINOMA INVASIVO (LEPÍDICO, ACINAR, 

PAPILÍFERO, SÓLIDO, MICROPAPILAR)

ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO

WHO 2015



HIPERPLASIA ADENOMATOSA ATÍPICA (AAH)

Em geral, achado incidental 

em TC e em ressecções 

pulmonares por neoplasias

Tamanho < 5 mm (podem 

ser maiores)

Proliferação de células com 

atipia leve a moderada que 

envolve os alvéolos 

Distinção entre AAH e AIS 

difícil

Progressão para AdenoCA

incerta



CORRELAÇÃO RADIOLOGIA E HISTOLOGIA

Nódulos subssólidos (vidro fosco puro ou não sólido, parte sólido) >> AIS ou MIA 

(Honda, Clin Radiol 2013)

Travis, JTO 2015 



CORRELAÇÃO RADIOLOGIA E HISTOLOGIA

Nódulos mistos sólidos e subssólidos >> Adenocarcinoma invasivo lepídico

predominante (Kodoma, outros)

Terminologia em biópsias difere das ressecções



DIAGNÓSTICO EM BIÓPSIAS INCISIONAIS DE NÓDULOS 

SUBSSÓLIDOS – limitações e controvérsias para manejo

• Diagnóstico de AAH, AIS e MIA requer estudo completo da lesão

• Indicação controversa

• Chance de diagnóstico em nódulo com vidro fosco predominante em
biópsias:

- Shimizu, Lung Cancer 2016; punção aspirativa/citologia: 35% 
(<1cm), 51% (1.5cm)

- Tsukada, AJR 2000; percutâneas: 66% (<1cm), 78% (1-2cm), 87% 
(>2cm)

- Amostras pequenas com representação limitada da lesão, atipias
discretas, diferencial com alterações reativas inflamatórias, não 
representatividade



DIAGNÓSTICO EM RESSECÇÕES – limitações e controvérsias

Exame per-operatório por congelação

Bittar HET et al. Accuracy of the IASLC/ATS/ERS Histological 

subtyping of stage I lung adenocarcinoma on intraoperative frozen

sections. Mod Pathol 2015

- Dificil, não confiável (artefatos, escolha da área e qtdade de tecido

analisado, qualidade das lâminas confeccionadas)

- Concordância com parafina moderada para padrão predominante

(padrão lepídico – mais erros)

Thunissen E. et al. Reproducibility of histopathological subtypes and invasion in 

pulmonary adenocarcinoma. An international interobserver study. Mod Pathol 2012.

Curva de aprendizado e concordância entre patologistas

- Boa reprodutibilidade em reconhecimento de padrão predominante

- Problemas na distinção entre certos padrões (papilifero vs acinar vs lepídico)

- Baixa concordância entre presença ou ausência de invasão em lesões

Precoces

Medida da área invasiva



MÚLTIPLAS LESÕES SUBSSÓLIDAS

• Múltiplos tumores primários vs metástases intrapulmonares

• Histologia não mucinosa > predomínio de componente lepídico > lesões

sincrônicas (AAH, AIS, MIA, AdenoCA)

• Possível distinção por perfil mutacional?

• Em geral lesões são geneticamente independentes (alguns casos de tipo

selvagem, não se pode excluir metastase intrapulmonar)



ADENOCARCINOMA INVASIVO MUCINOSO

• Neoplasia considerada invasiva apesar do crescimento lepídico

(disseminação por via aérea)

• Antigo “Carcinoma bronquíolo-alveolar mucinoso” 

– Terminologia Adenocarcinoma mucinoso in situ mantida 

mas provavelmente esta neoplasia não exista ou muito rara

• Forte correlação com mutação de KRAS

• Multicentricidade, envolvimento bilateral

• Pior prognóstico



ADENOCARCINOMA INVASIVO – LEPÍDICO, ACINAR, PAPILÍFERO, 

SÓLIDO E MICROPAPILAR





METÁSTASES LINFONODAIS

Russel et al, JTO 2011 - 0% (lepidico), 27% (acinar), 23% (papilífero), 

35% (sólido) e 44% (micropapilar) 

Warth et al, JCO 2012 – 7% (lepidico), 47% (acinar), 43% (papilífero), 

51% (sólido) e 76% (micropapilar)

Tsuta et al, Lung Cancer 2013 – 3% (lepídico), 7% (mucinoso), 28% 

(papilífero), 39% (acinar), 44% (sólido) e 39% (micropapilar)



Diferença em sobrevida não observada ou reservada ao adenocarcinoma 

lepídico

Risco de recorrência maior para padrões sólido e micropapilar



RESSECÇÃO SUBLOBAR VS LOBECTOMIA

• Lobectomia e segmentectomia aparentemente tem resultados

equivalentes; ressecção em cunha controversa

- Maioria dos estudos não detalha dados histológicos ou status das margens

cirúrgicas (distância da margem em cunhas)

• Dembitzer FR, Flores RM, Parides MK, Beasley MB. Impact of Histologic 

Subtyping on Outcome in Lobar vs Sublobar Resections for Lung Cancer. 

Chest 2014.

– Análise multivariada não mostra diferença estatística significativa em sobrevida

entre lobectomia e segmentectomia/cunha quando ajustada para tamanho da 

neoplasia, independente do tipo histológico ou outros fatores preditivos e 

prognósticos

– Ressecções limitadas poderiam ser aceitáveis para outros tipos histológicos

que não AIS ou MIA

– Estudos futuros necessários.



Recorrência locorregional

Redução da probabilidade de recorrência nos

casos com margem cirúrgica > 1cm





MICROAMBIENTE IMUNE EM ADENOCARCINOMAS 

PRECOCES

• Ambiente imune tumoral de interesse para prognóstico e potencial

tratamento

Microambiente imune

• K. Suzuki, K. Kadota, C.S. Sima, J. Nitadori, V.W. Rusch, W.D. Travis, et al. 

Clinical impact of immune microenvironment in stage I lung adenocarcinoma: 

tumor interleukin-12 receptor b2 (IL-12Rb2), IL-17 and stromal FoxP3/CD3 

ratio are independent predictors of recurrence J. Clin. Oncol., 31 (2013), pp. 

490–498

Expressão PD-L1

• Impact of PD-L1 Expression in Patients with Surgically Resected Non-Small-

Cell Lung Cancer Igawa S.a · Sato Y.b · Ryuge S.a · Ichinoe M.c · Katono

K.a · Hiyoshi Y.a · Otani S.a · Nagashio R.b · Nakashima N.d · Katagiri M.e · 

Sasaki J.f · Murakumo Y.c · Satoh Y.d · Masuda N.a Oncology 2017;92:283-

290 



- Alterações inatas em células imunes

estão presentes nos ca de pulmão

precoces e, com exceção de 

aumento de neutrófilos e TNFα nos

estadios 2 e 3, são consistentes em

tumores de estadio precoce e tardio

- O achado de alterações imunes

inatas em estadios precoces

sugerem um potencial papel da 

imunoterapia nestes casos

- Estratégias voltadas para alteração

do microambiente tumoral

(expandindo células dentríticas

CD141+, células NK e depletando

macrófagos PPARy), podem

aumentar o efeito de terapias

inibidoras checkpoint



Obrigada


