
Câncer de Pulmão 

A classificação histológica do câncer de pulmão e o seu estadiamento são críticos para 

avaliação do tratamento e para o diagnóstico definitivo (1). O patologista tem papel 

determinante nestas duas situações. Embora sarcomas, linfomas e outras neoplasias 

malignas não epiteliais são raramente primárias de pulmão, o temo ‘câncer de pulmão’ 

quase sempre se refere ao carcinoma primário deste órgão. O termo carcinoma 

broncogênico não é mais utilizado, pois várias formas são periféricas, além das mudanças 

conceituais a respeito da origem do câncer de pulmão (2).  

 

A partir de 2011 novos conceitos e novas propostas classificatórias têm sido apresentados.   

 

A quantidade de informação a respeito de câncer de pulmão sem dúvida é maior. Por isso, 

a tendência atual é de que a correlação de todos os dados disponíveis seja indispensável 

para o diagnóstico definitivo. Alguns dados importantes são, por exemplo, correlação com 

imagem, estudos moleculares, protocolos terapêuticos, determinação de marcadores 

moleculares para terapia alvo e a correlação do tipo histológico com mutações presentes 

no câncer de pulmão (3). Os quatro principais tipos histológicos de câncer de pulmão são: 

adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, carcinoma de células pequenas e carcinoma de 

células grandes. O objetivo deste texto é apresentar a proposta de classificação dos 

adenocarcinomas, que sem dúvida, permite acessar dados que possam ser mais 

contributivos para o tratamento. Este grupo de neoplasia primária de pulmão apresenta 

grande heterogeneidade na sua apresentação histológica e, portanto, maior discordância 

interobservador. Além disso, adenocarcinomas pequenos, de até 1,5 cm de diâmetro e 

sem comprometimento linfonodal, tem prognóstico completamente diferente de tumores 

maiores. Os demais tipos histológicos de carcinomas de pulmão não apresentaram 

alterações relevantes na sua estrutura classificatória. Abaixo a classificação atualizada dos 

adenocarcinomas de pulmão (3): 

 

Adenocarcinomas 

 

01 - Lesões pré-neoplásicas: 

 . Hiperplasia adenomatosa atípica 

 . Adenocarcinoma ‘in situ’ (≤ 3 cm, antigo carcinoma bronquioloalveolar - CBA) 

  - não mucinoso 

  - mucinoso (raro) 

  - misto (mucinoso e não mucinoso) 

 

02 - Adenocarcinoma minimamente invasivo (≤ 3 cm, predominantemente lepídico com ≤ 5 mm 

de invasão) 

  - não mucinoso 

  - mucinoso (raro) 

  - mixto (mucinoso e não mucinoso) 

 



03 - Adenocarcinoma invasivo 

 . Predominantemente lepídico (antigo CBA não mucinoso, > 5 mm de invasão) 

 . Predominantemente acinar 

 . Predominantemente papilar  

 . Predominantemente micropapilar 

 . Predominantemente sólido com mucosecreção 

04 - Variantes do adenocarcinoma invasivo 

 . Adenocarcinoma mucinoso invasivo (antigo CBA) 

 . Colóide 

 . Fetal (baixo e alto grau) 

 . Entérico 

 . Cistadenocarcinoma mucinoso 

 

Histopatologia: 

 

1. Adenocarcinomas 

 

É o tipo mais frequente dos carcinomas de pulmão e definidos como aqueles que 

produzem mucina ou que formam estruturas acinares e papilares. Nos anos 50, os 

adenocarcinomas correspondiam a cerca de 5% dos cânceres de pulmão, enquanto 

atualmente 35% a 50% dos carcinomas de pulmão são adenocarcinomas, ultrapassando o 

carcinoma espinocelular. Estes fatos relevantes resultaram em uma proposta integrada, 

multidisciplinar, de nova classificação para este grupo de carcinomas, liderada pela 

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) em colaboração com a 

American Thoracic Society (ATS) e a European Respiratory Society (ERS), publicada em 

março de 2011 (3). Assim, os adenocarcinomas são divididos em 3 grupos: 

 

a. Lesões pré-neoplásicas: 

- Hiperplasia adenomatosa atípica: lesão com no máximo 5 mm de diâmetro. 

- Adenocarcinoma ‘in-situ’: lesão ≤ 3 cm (antigo carcinoma bronquioloalveolar 

mucinoso). 

b. Adenocarcinoma minimamente invasico: ≤ 3 cm, lepídico, com menos de 5mm de 

invasão. 

c. Adenocarcinoma invasivo:  

- Predominantemente lepídico (antigo CBA não mucinoso) 

 
 

 



- Predominantemente acinar 

 
 

- Predominantemente papilar 

 
 

- Predominantemente micropapilar  

- Predominantemente sólido com mucosecreção 

 
 

d. Variantes do adenocarcinoma invasivo: 

- Mucinoso invasivo (antigo CBA mucinoso) 

- Colóide 

- Fetal (baixo e alto grau) 

 
 

- Entérico 

- Cistadenocarcinoma mucinoso 

 



Sugestões: 

 

- Recomenda-se que o termo “carcinoma bronquioloalveolar” não seja mais utilizado. 

Mesmo assim seria relevante mencionar nos laudos anatomo-patológicos o termo “antigo 

carcinoma bronquioloalveolar” para os casos específicos.  

 

- Os adenocarcinomas, de maneira geral, apresentam positividade para CK7 e TTF1 e, 

mais recentemente para napsina, no exame imunoistoquímico. A marcação pelo TTF1 

pode atingir até 85% dos casos de adenocarcinomas primários de pulmão (4). A 

positividade para TTF1 e para napsina atinge cerca de 92% dos adenocarcinomas 

primários de pulmão. 

 

- O diagnóstico de adenocarcinoma ‘in situ’ ou adenocarcinoma minimamente 

invasivo não pode ser definitivamente estabelecido sem a amostra histológica completa 

do tumor (3). 

 

- É indispensável a diferenciação entre adenocarcinoma e carcinoma espinocelular. Se 

necessário a imunoistoquímica deve ser utilizada. 

 

- O termo ‘carcinoma não de células pequenas’ deve ser evitado. 
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