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RESUMO 
 
Sava HW. Avaliação morfológica da invasão da cartilagem tireoide no 
tumor precoce de andar glótico acometendo a comissura anterior. São 
Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 
Introdução: A comissura anterior constitui-se em área de infiltração do câncer 

glótico, mesmo em estádio precoce. Objetivo: Avaliar o acometimento por tumor 

da cartilagem da comissura anterior em espécimes de laringectomia 

frontolateral. Métodos: Foram incluídos 48 pacientes submetidos à 

laringectomia frontolateral por carcinoma espinocelular T1b/T2. Aspectos 

epidemiológicos, clínicos e análise morfológica histopatológica foram avaliados. 

Resultados: Quarenta e dois pacientes (87,5%) tinham lesões T1b e seis 

(12,5%), T2. Trinta e quatro casos (70,8%) apresentaram tecido sadio entre o 

tumor e a cartilagem tireoidea, 10 casos (20,8%) tinham tumor contíguo à 

cartilagem e, em quatro casos (8,3%), houve invasão da cartilagem. Não houve 

maior risco de desfecho adverso nos grupos com infiltração ou tumor adjacente 

à cartilagem. Grau de diferenciação, índice mitótico, irregularidade nuclear, 

presença de nucléolo e necrose tumoral não tiveram relação com invasão da 

cartilagem. Conclusão: A infiltração da cartilagem tireoidea ocorreu em 8,3% 

dos tumores e não mudou o desfecho em pacientes submetidos à laringectomia 

fronto-lateral. As características morfológicas não apresentaram significado 

estatístico. 

 

Descritores: Laringectomia. Carcinoma de Células Escamosas. Neoplasias 

Laríngeas. Laringe. Cartilagem Tireoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
Sava HW. Morphologic evaluation of invasion of the thyroid cartilage in 
early glottic tumor spreading to the anterior commissure. São Paulo: 
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 
Introduction: The anterior commissure is an area of glottic cancer infiltration, 

even in early stages. Objective: To evaluate the involvement of cartilage by the 

tumor of the anterior commissure in surgical specimens of frontolateral 

laryngectomy. Methods: 48 patients who had undergone frontolateral 

laryngectomy for T1b/T2 squamous cell carcinoma were included. 

Epidemiological and clinical aspects as well as morphological histopathological 

analysis were evaluated. Results: 42 patients (87,5%) had T1b lesions and 6 

(12,5%) had T2. Thirty-four cases (70,8%) showed healthy tissue between the 

tumor and thyroid cartilage, 10 cases (20,8%) had a tumor contiguous with 

cartilage; and in 4 cases (8,3%) there was cartilage invasion. There was no 

major risk of adverse closure in the groups with the infiltration or tumor adjacent 

to cartilage. Grade of cellular differentiation, mitotic index, nuclear irregularity, the 

presence of nucleolus and tumoral necrosis were not related to cartilage 

invasion. Conclusion: the infiltration of thyroid cartilage occurred in 8,3% of 

tumors and did not change the outcome in patients submitted to partial 

frontolateral laryngectomy. The morphological characteristics did not show any 

statistical significance.  

 

Key words: Laryngectomy. Carcinoma, Squamous Cell. Laryngeal Neoplasms. 

Larynx. Thyroid Cartilage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A laringe é um órgão de estrutura singular que desenvolve 

funções complexas, como respiração, prevenção da aspiração, 

deglutição e fonação. A laringe é dividida, anatomicamente, em três 

andares: supraglótico, glótico e infraglótico. Esses compartimentos 

estão limitados por membranas e cartilagens, sendo que essas 

estruturas atuam como limites para o crescimento de tumores no 

estádio inicial1. 

 A comissura anterior constitui-se em um dos locais de grande 

interesse oncológico. Situa-se na linha média, no ponto em que 

ocorre a inserção das pregas vocais, sendo formada por tecido 

conjuntivo. Esse tecido forma uma proteção inicial contra a invasão 

profunda de neoplasias, fazendo com que, em fases iniciais, haja 

uma propagação ao longo da mucosa2,3. Apesar disso, o ponto mais 

fraco da estrutura laríngea é a linha média. Isso ocorre devido a não 

haver tecido pericondrial nesse local, tornando-o mais suscetível à 

invasão da cartilagem pelo câncer4. Assim, em carcinomas de 

células escamosas glóticos mais avançados, a invasão da 

cartilagem tireoide geralmente se dá na comissura anterior e, com 

isso, acaba espalhando-se para fora da laringe5.  
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 O câncer da laringe pode ser tratado tanto por cirurgia como 

por radioterapia (RT) e isso se aplica às neoplasias precoces que 

acometem a comissura anterior6. Em pacientes com carcinoma de 

laringe submetido à RT, pode ser notada uma pior taxa de controle 

local quando há invasão da comissura anterior7,8. Assim, a invasão 

de comissura anterior pode ser considerada um preditor de má 

resposta à RT9.  

 Por outro lado, alguns estudos mostram que pode não haver 

relação entre o acometimento de comissura anterior e a falha no 

tratamento radioterápico10,11. Os casos de câncer precoce 

acometendo a comissura anterior com má resposta à RT podem ser 

tratados com laringectomia parcial de resgate12. 

 A outra modalidade que pode ser usada no tratamento de 

pacientes com câncer precoce de laringe que acomete comissura 

anterior é a operação. Classicamente, o procedimento utilizado é a 

laringectomia frontolateral, técnica em que o espécime cirúrgico 

inclui a prega vocal acometida junto com a comissura anterior, a 

porção mediana da cartilagem tireoide e parte da prega vocal 

contralateral. Por incluir parte da cartilagem dentro da margem 

cirúrgica, este pode ser considerado procedimento de escolha 

nesses casos. Assim, pode-se conseguir uma ressecção 

oncologicamente segura e mantendo as funções da laringe13,14.  



4 

 

 A avaliação do acometimento da cartilagem tireoide pelo 

câncer na comissura anterior, mostrando a ocorrência de sua 

invasão, pode indicar o quanto podem ser seguros os tratamentos 

que poupam a cartilagem (microcirurgia e RT), permitindo ou não 

um maior uso dessas técnicas nos casos de pacientes com 

carcinoma precoce de laringe com acometimento de comissura 

anterior. 
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2. OBJETIVO 

 

 Avaliar o acometimento por câncer da cartilagem da 

comissura anterior em espécimes cirúrgicos de laringectomias 

frontolaterais, correlacionando-as com dados clínicos e patológicos 

do paciente. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A laringe foi descrita primeiramente por Hipócrates, por volta 

do ano 300 a.C. e constitui-se no órgão que comunica a faringe com 

a traqueia. É constituída por cartilagens, unidas entre si por 

membranas e ligamentos e movimentadas por ações musculares, 

sendo coberta internamente por mucosa15. 

 Em 1891, Hajek, por meio de estudos anatômicos, 

demonstrou que a laringe é dividida em três compartimentos 

distintos: supraglótico, glótico e infraglótico. Demonstrou ainda que 

esses compartimentos possuem diferenças estruturais e funcionais 

que os tornam bastantes distintos entre si. Verificou que as pregas 

vocais inserem-se em um ponto na linha média, que denominou 

comissura anterior16. 

 Broyles, em 1943, demonstrou que, na linha média, na altura 

da inserção das pregas vocais, somente uma corda fibrosa separa a 

mucosa da cartilagem. Isso foi chamado de tendão da comissura 

anterior. Na inserção do tendão, a cartilagem tireoide não possui 

pericôndrio interno, o que diminuiria a resistência à invasão 

neoplásica. Assim, este seria o ponto mais propenso à invasão 

neoplásica da cartilagem tireoide17.  
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 Em 1956, Pressman et al., estudando a estrutura da laringe, 

descobriram que os compartimentos da laringe são separados entre 

si por barreiras de tecido conjuntivo. Dentre estas, estão as zonas 

transicionais entre as regiões glótica e supraglótica e a comissura 

anterior18.  

 Realizando em 1962 um estudo com secção de laringe, 

Tucker et al. demonstraram que os compartimentos e barreiras 

afetam o crescimento de tumores na laringe e que essas barreiras 

de tecido conjuntivo podem servir como barreiras para o 

crescimento do câncer, no seu início19. Isso foi comprovado por 

Kirchner20 e Olofsson e van Nostrand21.  

 Assim, a comissura anterior ganhou grande importância 

oncológica. Isso se deve ao fato de que, além de constituir-se de 

uma barreira inicial ao crescimento neoplásico, ela é o local de mais 

fácil penetração na cartilagem tireoidea22. 

 A laringectomia frontolateral foi descrita por Leroux-Robert, 

em 1956, visando permitir a ressecção da prega vocal e da 

comissura anterior, juntamente com a quilha da cartilagem tireoide. 

Essa operação é indicada para neoplasias glóticas iniciais 

acometendo pregas vocais e comissura anterior23. Por muitos anos, 

esse procedimento permaneceu como sendo o tratamento padrão 

nesses casos13,14,24. 
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 Som e Silver, em 1968, apresentaram taxas de cura de 81% 

com o uso de laringectomia parcial frontolateral em casos de 

tumores glóticos precoces com invasão de comissura anterior25. 

 Em 1970, Kirchner apresentou um importante estudo 

envolvendo o tratamento radioterápico em pacientes com neoplasia 

glótica invadindo a comissura anterior. Apresentou uma taxa de 

controle de doença de 60%, com uma taxa de sobrevida livre de 

doença em 5 anos de 25%. Sugeriu que isso se deve ao fato de a 

comissura anterior receber menor dose de irradiação, concluindo 

que a RT não deveria ser o tratamento de escolha para câncer 

glótico que invade essa estrutura26.  

 No ano seguinte, Jesse et al. publicaram uma série de 106 

pacientes tratados com RT, com 8,8% de falha no tratamento. Com 

isso, concluíram que a RT pode ser o tratamento de escolha nos 

casos de tumores glóticos precoces com invasão de comissura 

anterior27. Conclusão semelhante tiveram Olofsson et al., em 1972, 

encontrando sobrevida de 80% em 5 anos em estudo semelhante, 

envolvendo 57 pacientes22. Nesses estudos, os autores 

conseguiram resultados comparáveis àqueles atingidos por meio de 

operação. 

 No final da década de 70, uma nova modalidade terapêutica 

estava sendo criada para os cânceres de laringe. A 
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microrressecção endoscópica à laser (MEL) foi desenvolvida em 

estudos de Strong28, Jako et al.29 e Vaughan30. Steiner, em 1981, 

começou a utilizar esse tipo de procedimento para o tratamento de 

neoplasias envolvendo a comissura anterior31. Diferentemente do 

que é realizado na laringectomia frontolateral, na MEL, a porção 

anterior da cartilagem tireoide não é ressecada, podendo ser um 

fator de risco à recidiva neoplásica. 

 Em 1981, Bagatella e Bignardi, seccionando 60 laringes de 

pessoas adultas sem câncer, definiram um espaço de 1,5 a 2mm 

localizado entre o ângulo da cartilagem tireoide e a mucosa laríngea 

no nível da comissura anterior. Esse espaço, definido pelos autores 

como “espaço X”, é composto de tecido conectivo, não possuindo 

vasos sanguíneos ou linfáticos. Descreveram esse local como uma 

barreira à progressão do câncer da supraglote para a glote e entre 

os dois lados da glote2. Em outro estudo, envolvendo laringes com 

câncer, os mesmos autores demonstraram que, se a mucosa 

estiver livre à inspeção, não haverá invasão submucosa ou invasão 

da cartilagem3. 

 Já em 1982, Yeager e Archer mostraram que o pericôndrio 

funciona como uma barreira ao crescimento de cânceres muito mais 

eficaz do que a própria cartilagem ou osso. Com isso, reafirmaram a 
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importância da comissura anterior como ponto mais provável de 

invasão em cartilagem por um câncer na laringe1. 

Em 1996, Rucci et al. estudaram o desenvolvimento da região 

da comissura anterior por meio de secções seriadas de laringes de 

embriões, fetos e adultos. Nesse estudo, observaram que as 

estruturas nessa região derivam de uma banda mesenquimal, 

inicialmente evidente com sete semanas de gestação, entre as 

lâminas laterais da cartilagem tireoide. Essa banda dá origem a 

todas as estruturas na linha média da cartilagem. Isso tornou 

evidente que o tendão de Broyle deriva da parte dorsal do processo 

mediano e torna-se intimamente conectado com as estruturas 

vizinhas, incluindo as inserções das fibras dos músculos vocais. 

Tudo isso demonstra a razão pela qual as neoplasias apresentam 

características distintas de crescimento quando invadem a 

comissura anterior32. Outra causa, descrita mais tarde no ano de 

2000, de facilitação da invasão neoplásica na cartilagem é sua 

ossificação. Ela ocorre preferencialmente nos pontos de fixação 

muscular, como no tendão de Broyle. Nessa área de contato, 

intensifica-se o processo de esclerose e a criação de vasos 

sanguíneos. Esses vasos criam, assim, uma conexão entre o aporte 

sanguíneo interno e externo da laringe aumentando a 

vulnerabilidade à expansão neoplásica33. 
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 Em 1989, Krespi e Meltzer descreveram cinco pacientes com 

câncer com estádio tumoral (T) T1b glótico (com acometimento de 

comissura anterior) tratados com MEL. Todos os pacientes 

apresentaram recorrência local, necessitando de outros 

procedimentos para resgate34. Na época, carcinomas da laringe em 

outros locais tinham resultados melhores do que os apresentados 

por eles35,36. 

Fiorella et al., em 1999, estudaram 150 pacientes que foram 

submetidos à laringectomia frontolateral. Destes, 14% tiveram 

recorrências locais. Revendo os espécimes histopatologicamente, 

observaram que a infiltração microscópica da comissura anterior 

estava associada a um maior número de recorrências locais (25,5% 

vs. 5%) e a 55% de sobrevida livre de doença24. 

 Em 2000, Rifai e Khattab realizaram o exame histopatológico 

da região da comissura anterior em 30 pacientes com carcinoma 

glótico precoce com acometimento da comissura anterior. Nesse 

exame, encontrou-se o envolvimento microscópico da cartilagem 

tireoide nos 30 casos. Com isso, concluíram que, nos casos em que 

há acometimento da cartilagem tireoide, é mandatória a ressecção 

da sua porção anterior juntamente com a mucosa acometida, 

tornando desaconselháveis a RT e a MEL nesses casos37. 
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No mesmo ano, Nozaki et al. avaliaram 64 pacientes com T1 

glótico tratados por meio de RT. Destes, 50 não tinham 

envolvimento de comissura anterior, enquanto 14 tinham. No 

primeiro grupo, houve uma taxa de controle local em cinco anos de 

89%, enquanto a taxa correspondente no outro grupo foi de 58%. 

Não houve diferença significativa entre os estádios T1a e T1b. Os 

autores acreditaram que isso ocorreu pela dificuldade de acesso da 

terapia à comissura anterior devido a alguns fatores anatômicos, 

como o formato da cartilagem tireoide, fazendo com que a dose 

fosse menor nesse local e pelo uso de filtros de proteção para a 

referida cartilagem para evitar condronecrose, o que poderia 

diminuir a dose em células neoplásicas que invadiram a cartilagem. 

Assim, a presença de invasão cartilaginosa pelo câncer diminuiria a 

resposta local deste à RT38.  

Por outro lado, Persky et al., no ano de 2000, analisando 35 

pacientes com câncer T1-T2 glóticos acometendo comissura 

anterior e tratados com RT, obtiveram taxa de 88% de controle 

local, sendo 93% em T1 e 60% em T2. Esses índices foram 

elevados a 100% quando associados à operação de resgate. Foi 

concluído que a RT é um tratamento efetivamente curativo nos 

casos de câncer T1 glótico envolvendo a comissura anterior. A 
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operação de resgate aumentou a sobrevida e o controle em 

tumores recorrentes39. 

Peretti et al. em 2000, relataram a MEL em 140 pacientes, 

incluindo 21 deles com carcinoma in situ, 96 com T1 e 23 com 

lesões T2. Controle local em 5 anos foi encontrado em 95% das 

lesões in situ, 87% das lesões T1 e 91% das lesões T2. 

Envolvimento da comissura anterior ou prega vestibular e invasão 

muscular profunda foram associados com piores resultados40.  

Em 2000, Eckel et al. analisaram a MEL em 285 pacientes. 

Das 161 neoplasias T1, 18 (11%) recidivaram a 5 anos e, das 91 

neoplasias T2, 15,4% recidivaram. Dos 35 pacientes com 

recorrência tumoral, 16 foram submetidos à laringectomia total, 10 

foram tratados com nova MEL, em quatro foram realizadas 

laringectomias parciais e dois foram tratados com RT. Três 

pacientes não receberam nenhum tratamento41. 

Já em 2001, Maheshwar e Gaffney, estudando pacientes com 

câncer T1 glótico, tiveram piores resultados nos pacientes que 

tinham envolvimento da comissura anterior quando comparados 

àqueles sem seu envolvimento, mostrando que tal envolvimento 

piora o prognóstico e aumenta a falha locorregional em pacientes 

submetidos à RT. Colocaram como razão um provável 

subestadiamento que estaria ocorrendo já que, com a presença de 
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invasão da cartilagem, os tumores estariam em estádio mais 

avançado que o suspeitado9. 

Em 2003, Pradhan et al. realizaram MEL para tratar 179 

pacientes com carcinoma glótico. Todos os pacientes tinham 

estadiamento T1a ou T1b, sendo que 14 envolviam uma prega 

vocal e a comissura anterior e quatro envolviam a comissura 

anterior e ambas as pregas vocais. Dos 77 pacientes sem 

envolvimento da comissura anterior, 10 (13%) tiveram recorrência 

local e, dentre os pacientes que tinham envolvimento da comissura 

anterior e uma prega vocal, cinco (35,7%) tiveram recorrência local. 

Os autores acreditam que esse mau resultado com os pacientes 

com envolvimento de comissura anterior aconteceu por causa da 

dificuldade de exposição adequada da comissura anterior e porque 

as lesões nessa topografia são frequentemente subestadiadas. O 

envolvimento da cartilagem tireoide é comumente não visto ou 

julgado, fazendo com que uma lesão T4 seja tratada como T2, 

levando a maus resultados. Concluíram que a MEL é uma 

modalidade terapêutica oncologicamente segura, com taxas de cura 

semelhantes àquelas conseguidas com RT ou cirurgias 

convencionais, com exceção de lesões envolvendo a comissura 

anterior, que devem ser realizadas endoscopicamente somente 

quando a exposição é adequada e o câncer não é infiltrativo42. 
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Em contraste com o estudo descrito acima, Pearson e 

Salassa, em 2003, realizaram um estudo retrospectivo de 39 

pacientes com carcinoma espinocelular envolvendo a comissura 

anterior e tratados com MEL, envolvendo tanto tratamentos 

primários como resgates. Destes, 23 pacientes tinham câncer inicial 

(T1-2) e 16 tinham câncer em estádio mais avançado (T3-4). 

Nenhum dos pacientes com tumores iniciais (pT1 ou pT2a) teve 

recorrência local, sendo que nenhum recebeu RT pós-operatória. 

Cinco dos 22 pacientes com neoplasias intermediárias ou 

avançadas (pT2b/T3 ou T4) precisaram de um segundo tratamento 

devido à doença persistente ou recorrente. Segundo os autores, a 

MEL é uma ótima opção para a maioria dos pacientes com 

cânceres iniciais e intermediários envolvendo a comissura 

anterior43. 

Ainda em 2003, Martín Villares et al. realizaram um estudo 

histopatológico com 31 peças de laringectomia total ou parcial de 

pacientes tratados por carcinoma de laringe com acometimento de 

comissura anterior, em todos os estádios. Esses pacientes 

acabaram sendo divididos em dois grupos. No primeiro, chamado 

de tumores não infiltrativos de comissura anterior, a comissura 

estava afetada pelo câncer, mas sem invasão em profundidade. 

Nesse grupo, havia 18 pacientes, sendo que todos tinham 
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mobilidade normal das pregas vocais e o câncer limitava-se ao 

plano glótico. No segundo grupo, com lesões agressivas que 

infiltravam a comissura anterior em profundidade, todos os 

pacientes apresentavam envolvimento de ambas as pregas vocais e 

alguma alteração de mobilidade destas. Nenhum destes pacientes 

tinha doença contida somente na glote. Dos 13 pacientes deste 

grupo, dez apresentavam invasão da cartilagem. Destes dez, nove 

apresentavam disseminação infraglótica do tumor. Além disso, dos 

dez pacientes com invasão de cartilagem, seis tumores 

extravasavam a laringe. A disseminação para fora da laringe foi 

caudal, até a infraglote, com invasão da membrana cricotireoide. Os 

autores concluíram que se, ao estudo endoscópico e 

estroboscópico, o câncer for estritamente glótico e com mobilidade 

normal das pregas vocais, o risco de invasão da cartilagem é 

mínimo44. 

Em 2004, Zouhair et al. realizaram um estudo com 122 

pacientes com carcinomas glóticos precoces tratados com RT, com 

o principal objetivo de verificar a importância do acometimento da 

comissura anterior como um fator prognóstico independente. Nas 

análises uni e multivariada, revelaram que o envolvimento da 

comissura anterior e a proteção das aritenoides na RT foram 

associados a pior prognóstico em termos de controle local. 
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Sugerem que a RT não se constitui no melhor tratamento quando 

há presença de envolvimento da comissura anterior, devendo ser 

utilizados procedimentos cirúrgicos, radioquimioterapia e novas 

técnicas de RT nesses casos7. 

Ainda em 2004, Steiner et al. descreveram um estudo 

retrospectivo envolvendo 263 pacientes submetidos à MEL devido a 

carcinomas glóticos precoces e encontraram 34 (13%) pacientes 

com recorrência locorregional, sendo que 21 (62%) tinham 

envolvimento da comissura anterior. As taxas de controle local em 

cinco anos para pacientes com e sem envolvimento de comissura 

anterior foi 84% contra 90% para câncer T1a, 73% contra 92% para 

lesão T1b e 79% contra 74% para câncer T2b, respectivamente. 

Vinte e dos 89 pacientes (24%) com envolvimento de comissura 

anterior desenvolveram recorrência local. O local de recorrência 

incluiu a comissura anterior em 14 casos (16%) e 13 dos 174 

pacientes (7%) sem envolvimento primário da comissura anterior 

desenvolveram recorrência local. Com isso, os autores afirmaram 

que a MEL é uma opção terapêutica efetiva em carcinoma glótico 

precoce com envolvimento da comissura anterior. As taxas de 

controle local foram similares àquelas obtidas pela radioterapia ou 

pelo procedimento aberto, mas sem as desvantagens desses outros 

procedimentos14. 
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Devido aos resultados conflitantes da MEL quando utilizada 

em neoplasias envolvendo a comissura anterior, foi desenvolvida a 

técnica da laringectomia parcial vertical endoscópica (EVPL). Nessa 

técnica, é realizada a ressecção das pregas vestibulares, permitindo 

melhor exposição superior da cartilagem tireoide. É feita a 

dissecção do pericôndrio interno dessa cartilagem, permitindo a 

interpretação microscópica da presença ou ausência de invasão 

desta cartilagem, permitindo a ressecção da porção anterior da 

mesma cartilagem na comissura anterior, quando necessário. Além 

de melhorar o estadiamento dos pacientes durante a operação, a 

EVPL resulta em excelente controle local, permitindo ressecções 

semelhantes às realizadas na laringectomia frontolateral aberta e 

com menor morbidade. Segundo Davis et al. em 2004, a EVPL, 

como tratamento único, controlou todos os casos de T1b e T2a 

glóticos. Assim, a EVPL teria vantagens no tratamento dos 

carcinomas glóticos com acometimento da comissura anterior, 

quando comparada às demais modalidades de tratamento45. 

Em 2004, verificando que na literatura não havia dados 

comparando os métodos diagnósticos na avaliação da comissura 

anterior, dos ventrículos e da infraglote nos cânceres de laringe, 

Eryilmaz et al. realizaram um estudo comparativo entre a 

laringoscopia indireta, telescopia com 70º, tomografia 
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computadorizada (TC) e microlaringoscopia de suspensão, 

comparando-as quanto ao envolvimento da comissura anterior, 

ventrículos e área infraglótica. A sensibilidade da laringoscopia 

indireta foi de 20-25%, da laringoscopia direta foi de 50-70% e, para 

a TC e a telescopia, foi de 70-100%. Na região infraglótica, a 

telescopia foi superior à TC. Os autores concluíram que a melhor 

maneira de avaliar a laringe quanto a invasão destas áreas é o uso 

combinado da TC e da telescopia46.  

Em 2005, Nur et al., avaliando 114 pacientes com câncer T1-

T2 glóticos tratados com RT, obtiveram 84,2% de controle local em 

cinco anos (T1=88% e T2=62%) em pacientes com acometimento 

de comissura anterior contra 95% (T1=90% e T2=74%) em 

pacientes sem acometimento de comissura anterior. Apesar do 

acometimento de comissura anterior apresentar-se como fator de 

pior resposta ao tratamento à análise univariada, somente o 

estadiamento (T2) mostrou-se significante à análise multivariada. 

Assim, chegaram à conclusão de que o acometimento da comissura 

anterior não se constitui em fator de pior prognóstico para o 

tratamento com RT nesses casos. Nesse mesmo estudo, ao 

associar a radioterapia com operação de resgate, tiveram taxas de 

controle local em 5 anos de 96,9%47. 
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Barbosa et al. publicaram em 2005, um estudo comparando a 

laringoscopia e a TC quanto à eficácia no estadiamento de 

neoplasias que se estendiam até a comissura anterior. Quando 

comparada ao estadiamento patológico, a laringoscopia estava 

correta em 40,38% dos casos (40% para T1; 29,41% para T2; 

26,43% para T3; e 50% para T4). A acurácia da TC foi de 75%, 

sendo mais importante para T2 (62,50%), T3 (73,91%) e T4 

(88,24%). A identificação de sinais tomográficos de invasão de 

comissura anterior aumentou a acurácia da TC para 96%. Concluiu-

se que a avaliação endoscópica subestadiou os tumores em todos 

os estádios, com exceção dos T1. A TC com cortes finos teve um 

importante papel no estadiamento correto em tumores mais 

avançados acometendo a comissura anterior48. 

Ainda em 2005, Sewnaik et al. descreveram boas taxas de 

controle local em operações parciais para resgate pós-radioterapia. 

Oito de 18 pacientes com acometimento de comissura anterior 

conseguiram bons resultados utilizando MEL e 15 de 21 pacientes 

utilizando laringectomia frontolateral tiveram bons resultados. Com 

isso, chegaram à conclusão de que a operação parcial pode ter 

bom resultado quando bem indicada no resgate de pacientes após 

a RT12. 
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Em artigo de revisão de 2007, Herranz e Vázquez-Barros 

analisaram 25 artigos relacionados com câncer de laringe e a 

comissura anterior tratados com RT, MEL ou laringectomia parcial. 

A maior parte dos estudos mostrou piores taxas de sucesso quando 

o envolvimento da comissura anterior estava presente e somente 

dois estudos não encontraram diferença prognóstica49. 

 Em 2008, Celedón et al. publicaram uma avaliação no 

tratamento do câncer glótico. Os autores incluíram 96 pacientes 

com câncer laríngeo precoce de glote, 51 destes foram submetidos 

a laringectomia parcial e 45 recebeu RT. Houve recidiva em um 

paciente (2%) submetido ao procedimento cirúrgico e em quatro dos 

tratados com RT (9%). A taxa de sobrevida foi de 91% para a RT e 

100% para a laringectomia parcial. Avaliando a comissura anterior, 

encontraram seu acometimento em 38 casos (75%) submetidos à 

laringectomia frontolateral e 11 (25%) pacientes que receberam RT. 

Todos os pacientes que apresentaram recidiva do câncer laríngeo 

tinham previamente comprometimento da comissura anterior, com 

maior recidiva presente no grupo tratado com RT (18%) em 

comparação ao grupo submetido à laringectomia parcial (5%)50. 

Já em 2009, Sachse et al. não encontraram diferença 

estatística nos pacientes com câncer glótico precoce que envolvia a 

comissura anterior comparando o tratamento com laringectomia 
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parcial externa ou MEL. A taxa de recorrência local observada foi 

mais frequente se a comissura anterior estava acometida. O 

controle local em 3 anos para câncer T1a foi de 82% com 

envolvimento de comissura anterior e de 93% naqueles sem 

envolvimento tratados com laringectomia parcial. No grupo tratado 

com MEL, a taxa de controle local com e sem acometimento da 

comissura anterior foi de 83 e 93%, respectivamente51. 

Em 2011, Tong et al. relataram um estudo retrospectivo de 

433 pacientes com câncer laríngeo, todos em estádio T1, tratados 

com RT. A taxa de sobrevida em 5 anos foi de 92% no grupo T1a e 

89% no grupo T1b. Encontraram diferença estatística no 

prognóstico na presença de envolvimento da comissura anterior, 

grau de diferenciação histológica e dose de radiação utilizada. A 

taxa de controle local em 5 anos foi de 95% na ausência do 

acometimento da comissura anterior e de 86% quando envolvia a 

comissura anterior (p=0,011)52. 

Em 2012, Fouscher et al. revisaram 127 pacientes com câncer 

laríngeo tratados unicamente com cirurgia (laringectomia total ou 

parcial). Os autores compararam o estadiamento pré-operatório 

(endoscopia laríngea e TC) com a classificação pós-operatória 

(estadiamento patológico). Setenta e seis por cento dos tumores 

foram corretamente classificados no pré operatório e apenas 64% 
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dos cânceres T3 e T4 foram corretamente classificados; 24,6% das 

neoplasias T2 e 33,3% das neoplasias T3 foram reclassificados 

para T4 após a análise histopatológica. Os autores concluíram que 

a invasão do tecido cartilaginoso é frequentemente subestimado 

com a endoscopia laríngea e TC53. 

Hartl et al. publicaram, em 2012, um estudo histopatológico de 

94 espécimes de laringectomia parcial de carcinoma laríngeo 

precoce que acometessem a comissura anterior. A incidência geral 

de invasão da cartilagem tireoide foi de 8,5% (oito casos). Todos os 

casos de invasão atingiram somente o córtex interno e não houve 

nenhum caso que ultrapassasse a cartilagem (nenhuma lesão foi 

classificada com T4). Sete desses casos mudaram de lesões T2 

para T3 e um caso foi classificado clinicamente como T3 pela 

fixação da prega vocal. A invasão da cartilagem teve relação 

significativa com a mobilidade das pregas vocais, com invasão de 

quatro dos 13 tumores (31%) que tinham diminuição da mobilidade 

da prega vocal contra quatro dos 81 tumores (5%) daqueles com 

mobilidade normal (p=0,002). A invasão da cartilagem não teve 

relação com a extensão supraglótica ou infraglótica, acometimento 

unilateral, bilateral ou lesões isoladas de comissura anterior ou 

predição tomográfica (p>0,05). Houve uma taxa de controle local de 
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94% das neoplasia sem invasão da cartilagem e 83% daqueles com 

invação54. 

Já em 2013, Szyfter et al. publicaram um estudo com a 

análise clínica e histopatológica de 108 pacientes tratados com 

laringectomia parcial aberta. A margem cirúrgica foi negativa em 

todos os casos. Em 29 casos, houve invasão subglótica e, em 

quatro pacientes, foi encontrada invasão da cartilagem tireoide. A 

taxa de sobrevida foi de 98,1% e 97,2% em 3 e 5 anos, 

respectivamente. Não houve menção de mudança do prognóstico 

em relação à invasão da cartilagem55. 

Em 2013, Taylor et al. publicaram um estudo com 63 

pacientes com câncer glótico com estádio T1b comparando o 

tratamento com RT à MEL. Não houve diferença estatística nas 

taxas de sobrevida a dois anos. Houve controle local de 95% dos 

casos submetidos à MEL contra 85,9% da RT e sobrevida geral de 

94% em ambos os grupo56.   

Em 2014, Mizrachi et al. analisaram o insucesso da MEL para 

o câncer glótico precoce. Encontraram taxas superiores de 

recorrência quando havia o acometimento da comissura anterior 

comparada a lesões limitadas ao terço médio da prega vocal57. 

 Ainda em 2014, Milovanovic et al. avaliaram 61 pacientes com 

câncer glótico in situ ou T1a e comparando a MEL e por meio de 
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laringofissura. Doença recorrente ocorreu em 7,7% dos pacientes 

tratados com MEL e 9,1% das operações abertas. Os autores 

demonstraram menor tempo de internação e menos necessidade de 

traqueostomia temporária no grupo tratado com MEL58. 

Em 2015, Leszcznska et al. estudaram prospectivamente 254 

pacientes com câncer laríngeo T2a (87 casos), T2b (77 casos) e T3 

(90 casos) com envolvimento da comissura anterior. Todos os 

pacientes foram submetidos à laringectomia parcial. Na análise 

histopatológica, os autores encontraram 16 casos de metástase 

pré-laríngea, infiltração pericondrial em 11 pacientes, oito casos de 

invasão do tecido cartilaginoso, dois pacientes com invasão de 

microvasos e um com infiltração perineural. Dos 254 pacientes, 36 

tiveram recorrência local; destes, nove tinham alterações 

histológicas adversas. As taxas de controle local e de sobrevida em 

5 anos foram estatisticamente piores nos pacientes que 

apresentaram metástase pré-laríngea. Os autores não encontraram 

diferença estatística quando compararam as outras alterações 

histológicas adversas e pacientes sem elas59.  

Ainda em 2015, Mendelson et al. relacionaram 30 pacientes 

com câncer de andar glótico (T1 e T2) tratados com MEL. Os 

autores descreveram uma taxa de recorrência local de 16.7% (5 

casos); destes, dois foram submetidos a nova MEL e dois foram 
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submetidos à laringectomia total. A taxa de preservação da laringe 

foi de 93.3% (28 casos) e sobrevida geral de 96.7%60. 

 Em 2015, Wu et al. publicaram um estudo com 31 pacientes 

com câncer de glote. Esses pacientes foram analisados com 

endoscopia e TC pré-operatória e submetidos à ressecção cirúrgica 

(laringectomia total ou parcial). Ocorreu extensão supraglótica em 

27 pacientes (87,1%) e, em quatro deles, a comissura anterior foi 

acometida (14,8%). A extensão infraglótica ocorreu mais 

frequentemente pela área da comissura anterior (71,4%). Oito 

casos apresentaram envolvimento da lâmina intermediária da 

cartilagem tireoidea (25,9%). Dezoito pacientes exibiram neoplasias 

que invadiam somente a face dorsal do ligamento de Broyles e não 

atingiram a cartilagem. Os autores concluíram que o ligamento de 

Broyles teria agido como uma barreira contra a invasão tumoral61. 

Em 2016, Ulusan et al. descreveram a incidência da invasão 

da cartilagem tireoidea em 62 pacientes com cânceres precoces de 

laringe que envolviam a comissura anterior e que foram submetidos 

à laringectomia parcial. Os pacientes foram divididos em dois 

grupos de acordo com a analise macroscópica: grupo 1 (37 

pacientes) se o câncer estava limitado à glote com envolvimento da 

comissura anterior; e grupo 2 (25 pacientes) para cânceres que 

invadiam a supraglote e glote com envolvimento da comissura 
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anterior. A invasão da cartilagem tireoide foi observada em 10 

pacientes (16,1%), com invasão macroscópica em dois deles e 

microscópica em oito. Apenas dois desses pacientes eram do grupo 

1 (taxa de invasão da cartilagem de 5,4%) e os oito restantes eram 

do grupo 2 (taxa de invasão da cartilagem de 32%). Assim, houve 

uma probabilidade estatisticamente maior de invasão da cartilagem 

tireoide nos tumores com extensão supraglótica comparados aos 

tumores glóticos isolados (p=0.011)62.  

No mesmo ano, Kitani et al. publicaram estudo retrospectivo 

analisando fatores prognósticos no tratamento radioterápico do 

câncer glótico T1 e T2. Foram analisados 130 pacientes 

consecutivos, sendo 63 pacientes com câncer T1 e 67 com câncer 

T2. A taxa de controle local em 5 anos de todos os pacientes foi de 

81%. Já o controle local nos pacientes com câncer T1 e T2 foi de 

89% e 74%, respectivamente. A análise multivariada identificou que 

apenas o envolvimento da comissura anterior foi fator prognóstico 

estatisticamente relevante no controle neoplásico local (91% vs. 

51%)63. 
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4. MÉTODOS 

  

 Após aprovação pelo parecer 338/13 do Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo sob o parecer número 

426.662, de 16/10/2013 - Anexos 1 e 2.  

 

4.1 Casuística 

Foram incluídos neste estudo 48 pacientes submetidos à 

laringectomia frontolateral nos Serviços de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, do Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo e do Hospital Ana Costa, Santos. 

 Como critérios de inclusão, foram considerados todos os 

pacientes submetidos à laringectomia parcial frontolateral por 

carcinoma espinocelular precoce (T1b ou T2, na classificação TNM) 

de glote e que atingissem a comissura anterior. 

 Consideraram-se como critério de exclusão blocos de 

parafina/lâminas em que não pode haver análise precisa da 

cartilagem tireoide no nível da comissura anterior. 
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A mediana de idade foi de 61 anos, com variação entre 40 e 

77 anos. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (89,6%). 

Dos pacientes, 44 (91,6%) eram tabagistas e 12 (25%) eram 

etilistas. A mediana do início dos sintomas até o diagnóstico foi de 3 

meses, variando de 1 a 24 meses.  

 

4.2 Análise histopatológica 

 Foram avaliadas as lâminas histopatológicas dos espécimes 

cirúrgicos dos pacientes submetidos à laringectomia frontolateral 

por carcinoma de células escamosas precoce de laringe, estadiados 

clinicamente como T1b ou T2, de acordo com as diretrizes da 

American Joint Committee on Cancer, 201064. 

 

4.2.1. Macroscopia 

 Como rotina, um dos cirurgiões participou da preparação e 

avaliação macroscópicas dos espécimes cirúrgicos. Os espécimes 

para a microscopia óptica, logo após a obtenção, foram imersos por 

cerca de três horas em solução de formol a 10%. Em seguida, 

foram dissecados com lâmina de aço, separando-se um fragmento 

representativo da interface do tumor com a comissura anterior e 

obedecendo a um corte axial - Figura 1. Foram realizados cortes 
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axiais seriados na altura da implantação das pregas vocais na 

comissura anterior, para que se pudesse avaliá-la.  

 

 

Figura 1 - Aspecto macroscópico de um espécime.  

 

4.2.2. Microscopia 

 O preparo e estudo histopatológicos foram realizados nos 

respectivos laboratórios de Anatomia Patológica. Os fragmentos 

foram fixados em formol a 10%. A descalcificação foi obtida 

colocando-se o espécime em solução de ácido nítrico, por um 

período que variou de um a três dias. A etapa seguinte 

compreendeu a desidratação dos espécimes e, para tanto, utilizou-

se álcool etílico em concentrações progressivamente maiores, até o 

absoluto. Convenientemente desidratadas em álcool absoluto, as 

peças foram depois diafanizadas pelo xilol e impregnadas pela 

parafina líquida em estufa regulada à temperatura de 59oC, 

segundo a metodologia preconizada por Masson65 e, 

posteriormente, impregnadas na parafina fundida a 60º. Em 
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seguida, os blocos foram cortados em micrótomo tipo Minot®, 

ajustado para 5m de espessura. Na parafina, as peças foram 

incluídas e orientadas de tal maneira que, nos cortes histológicos, 

pudessem ser apreciados o tumor e suas relações com as 

estruturas circunjacentes. Os cortes obtidos foram colados em 

lâminas previamente untadas com albumina de Mayer; as lâminas 

foram mantidas em uma estufa regulada à temperatura de 37oC, 

durante 24 horas, para secagem e colagem dos cortes. Foram 

realizadas as colorações por hematoxilina-eosina (HE)66. 

 As lâminas foram pesquisadas nos respectivos serviços de 

Anatomia Patológica dos hospitais participantes do estudo. Foram 

utilizadas as lâminas dos cortes axiais realizados na altura da 

implantação das pregas vocais. Caso não tenham sido realizados 

cortes no plano axial, foram utilizadas lâminas de cortes sagitais 

medianos. 

 Foram analisados os blocos de parafina dos quais se 

originaram as lâminas selecionadas. Caso a avaliação das lâminas 

inicialmente disponíveis não tivesse sido conclusiva, foram feitos 

novos cortes seriados nesses blocos com o uso de micrótomo e, 

com isso, foram feitas novas lâminas. Em cada lâmina, foi avaliada 

a presença de invasão de tecido cartilaginoso por parte do tumor, a 

extensão e a profundidade da invasão. 
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Todas as lâminas foram reavaliadas por um mesmo 

patologista da Clínica Diagnos, de Santos (Dr. Ricardo Camillo de 

Almeida). Todos os espécimes de microscopia óptica forma 

avaliados com o auxílio de um microscópio de luz modelo Zeiss®, 

com aumento de 140, 240 e 280 vezes. 

 Quanto ao envolvimento da cartilagem tireoide, os casos 

foram separados em três grupos: status 1, quando entre a neoplasia 

e a cartilagem houvesse a presença de tecido conjuntivo 

preservado; status 2, quando a neoplasia estava adjacente, porém 

sem acometer a cartilagem; status 3, quando a cartilagem estava 

infiltrada por tumor. 

 Na reavaliação dos espécimes, foram estudados os seguintes 

aspectos morfológicos: grau histológico, anaplasia, necrose tumoral, 

índice mitótico e distribuição de elastina, esta última somente nos 

casos em que houve o achado de tecido sadio entre o tumor e a 

cartilagem, com a finalidade de detectar-se alteração no arranjo por 

conta de infiltração tumoral na detectada pela coloração habitual. 

 O grau histológico foi estratificado em: grau I - carcinoma bem 

diferenciado; grau II - moderadamente diferenciado; e grau III - 

pouco diferenciado. 

 Anaplasia pode ser usada como sinônimo para 

indiferenciação de células tumorais. Nesse sentido, foi 
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desmembrada em irregularidade nuclear e nucleolos evidentes. 

Tanto as células quanto seus núcleos apresentam pleomorfismo - 

variação em forma e volume. Podem ser encontradas células gi-

gantes, maiores que as células vizinhas, enquanto outras células 

podem ser pequenas e com aspecto primitivo. Caracteristicamente, 

os núcleos contêm ácido desoxirribonucleico (ADN) em abundância 

e coram-se fortemente (hipercromasia). Os núcleos são 

desproporcionalmente grandes para as células e a relação núcleo-

plasmática pode aproximar-se de 1:1, ao invés da relação núcleo-

plasmática normal de 1:4 ou 1:6. A forma do núcleo é variável e a 

cromatina é grosseiramente granulosa e distribuída ao longo da 

membrana nuclear. Grandes nucléolos estão presentes nesses 

núcleos, refletindo a atividade de síntese dessas células. Tumores 

anaplásicos geralmente apresentam grande número de mitoses, 

refletindo a atividade proliferativa das células do tecido67. Assim, foi 

usado, para o núcleo, o grau de Furhman: 1 - normal; 2 - discreto; 3 

- moderado; e 4 - intenso. Já a presença de nucléolo foi classificada 

em presente ou ausente67. 

 Necrose tumoral foi estudada na coloração de HE e dividida 

em presente e ausente. Morfologicamente, as células necróticas 

apresentam um aumento da eosinofilia, devido à perda da basofilia 

causada pelo ácido ribonucléico (ARN) no citoplasma normal e 
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devido também ao aumento da ligação da eosina às proteínas 

plasmáticas desnaturadas. O citoplasma apresenta vacúolos e o 

citoplasma com um aspecto corroído, podendo haver calcificações. 

As células mortas podem ser substituídas por grandes massas de 

fosfolipídeos, denominadas figuras de mielina, que serão 

posteriormente fagocitadas por outras células ou degradadas em 

ácidos graxos68. 

 Quanto ao índice mitótico, é a percentagem de células que 

sofrem mitose na amostra. É diferente da contagem de mitoses. 

Trata-se da quantidade total de células são contados por adição do 

número de células mitóticas e as células não se dividem em 

conjunto. Deve-se dividir o número de células mitóticas pelo número 

total de células contadas. É a percentagem de células que sofrem 

mitose na amostra. 

 Para a pesquisa de elastina, foi realizada a coloração de 

Verhoeff. Os espécimes conservados em parafinas foram 

seccionados com cortes de 6m. Foi feita a desparafinização e 

hidratação com água destilada. Em seguida, prepara-se a solução 

de Verhoeff (Iodo 2g, iodeto de potássio 4g e 100mL de água 

destilada): Os cristais de Iodo e iodeto são misturados 

vigorosamente, adicionando-se gradualmente água destilada, 20mL 

por vez. Em outro frasco, misturam-se solução de hematoxilina 
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alcoólica a 10% 25mL, álcool etílico absoluto 25mL e solução de 

cloridreto férrico a 10% 25mL e, em seguida, agrega-se a solução 

de iodeto de Verhoeff, 25mL. Submete-se, por 15 minutos, o 

espécime a tal solução e lava-se com água corrente morna por 20 

minutos, colocando-se em água destilada. Coloca-se em solução de 

desdiferenciação de cloridreto férrico a 2%, checando-se 

microscopicamente as fibras de elastina coradas em preto 

agudamente finas, com pano de fundo cinza. A seguir, coloca-se 

em solução de tiossulfato de sódio a 5% por um minuto, lavando-se 

com água por cinco minutos e colocando-se em água destilada. 

Depois, submete-se à solução de van Gieson por um minuto e 

desidrata-se rapidamente em álcool etílico a 95% (duas trocas) e 

álcool absoluto (duas trocas). Finalmente, monta-se em meio de 

resina. Fibras elásticas e núcleos coram-se em preto, colágeno em 

vermelho e outras estruturas teciduais em amarelo69. Foi estratifica 

em mantida, ou seja, presente; ou perda, ou seja, estava ausente 

ou diminuída em relação ao normal. 

 

4.2.3. Aspectos epidemiológicos e clínicos 

 Os prontuários dos pacientes foram analisados quanto a 

gênero, idade, tabagismo, etilismo, tempo de história prévia ao 

diagnóstico, exame de laringoscopia anterior à cirurgia, tratamentos 
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prévios e adjuvantes, invasão de cartilagem ao exame 

macroscópico, presença de recidiva e tempo de seguimento. 

 Com esses dados, somados ao resultado da análise das 

lâminas foi preenchido o protocolo de pesquisa (Anexo 3). 

 

4.3 Análise estatística 

A distribuição de frequências foi utilizada para descrever as 

variáveis categóricas e as medidas de tendência central e de 

variabilidade para as numéricas ou continuas. Para comparar as 

medidas das variáveis numéricas (idade, tempo de historia e índice 

mitótico) em relação à variável condição da comissura anterior com 

duas categorias, o teste U de Mann-Whitney foi aplicado e, no caso 

onde a variável tempo de seguimento mostrou normalidade dos 

dados, o teste t de Student foi adotado. Para verificar as 

associações entre variáveis categóricas e condição da comissura 

anterior com duas categorias, o teste de frequências do qui-

quadrado foi aplicado. O nível de significância de 5% foi 

considerado em todos os testes estatísticos. O programa estatístico 

para computadores STATA versão 10.0 foi utilizado para a 

realização das análises estatísticas (STATACorp. 2007. Stata 

Statistical Software: Release 10.0. College Station, Texas : Stata 

Corporation). 
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5. RESULTADOS 

 

As Tabelas 1 e 2 descrevem a casuística de acordo com 

variáveis demográficas e patológicas. 

A Tabela 1 descreve as características demográficas e 

macroscópicas dos pacientes avaliados. A mediana etária foi de 61 

anos, com variação entre 40 e 77 anos. Houve predomínio do 

gênero masculino (89,6%) e de tabagistas (91,7%). A maioria dos 

pacientes não era etilista (75%). Os pacientes apresentaram uma 

mediana de 3 meses de tempo de historia clinica até o diagnóstico 

da lesão, variação de 1 a 24 meses. O acometimento isolado de 

uma prega vocal ocorreu em 20 (41,7%) casos e em 28 (58,3%) 

atingiu ambas as pregas. O estádio T foi de T1b em 42 (87,5%) e 

T2 em 6 (12,5%) dos casos. Dos 48 espécimes histopatológicos 

analisados, houve a presença de tecido conjuntivo preservado entre 

a neoplasia e a cartilagem em 34 (70,8%) pacientes (status 1); a 

neoplasia estava adjacente, porém, sem acometer a cartilagem em 

10 (20,8%) casos (status 2); e a cartilagem estava infiltrada por 

tumor em 4 (8,3%) casos (status 3).  

 

 

 



42 

 

Tabela 1 –  Distribuição da casuística de acordo com variáveis demográficas e 
clínicas dos 48 pacientes. 

 
Variável 

 
Categoria / Medidas 

Freq. (%) / 
Medidas 

 
Gênero  

 
Feminino 
Masculino  

 
5 (10,4) 
43 (89,6) 

 
Idade (anos) 

 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
40 – 77 

61 
61,2 (8,1) 

 
Tabagismo 

 
Não 
Sim  

 
4 (8,3) 

44 (91,7) 

 
Etilismo  

 
Não  
Sim  

 
36 (75,0) 
12 (25,0) 

 
Tempo de história (meses) 

 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
1 – 24 

3 
4,6 (3,7) 

 
Característica da lesão  

 
Unilateral 
Bilateral  

 
20 (41,7) 
28 (58,3) 

 
Estádio do tumor primário 

 
T1b 
T2 

 
42 (87,5) 
6 (12,5) 

 
Radioterapia adjuvante 

 
Não  
Sim  

 
43 (89,6) 
5 (10,4) 

 
Status da comissura anterior 

 
 1 
 2 
 3 

 
34 (70,8) 
10 (20,8) 
4 (8,3) 

 
Tempo de seguimento 
(meses) 

 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
18 – 60 

41 
41,1 (13,0) 

 
Condição do paciente 

 
2a lesão resgatada 
Óbito pelo câncer 
Vivo sem evidência de doença 
Recidiva local resgatada LT + ECB 

 
1 (2,1) 
2 (4,2) 

44 (91,7) 
1 (2,1) 
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A Tabela 2 informa a distribuição das variáveis patológicas.  

Quanto ao grau de diferenciação histológica, 12 (25%) foram de 

tumores bem diferenciados, 33 (68,8%) moderadamente 

diferenciados e 3 (6,25%) deles eram pouco diferenciados. O índice 

mitótico apresentou mediana de 7, com uma variação de 1 a 37. 

Irregularidade nuclear foi intensa em 21 (43,8%) das peças 

analisadas e moderada em 27 (56,2%). Nucléolo estava presente 

em 31 (64,6%) dos casos.  Foi identificada necrose tumoral em 

apenas 1 (2,1%) caso e necrose superficial em 2 (4,2%) peças. 

 

Tabela 2. Distribuição da casuística de acordo com variáveis patológicas dos 48 
pacientes. 
 

 
Variável 

 
Categoria / Medidas 

 
Freq. (%) / Medidas 

 
Grau histológico 
 

 
I 
II 
II 

 
12 (25,0) 
33 (68,8) 

3 (6,2) 

 
Índice mitótico 

 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
1 – 37 

7 
9,2 (7,9) 

 
Irregularidade nuclear 

 
Intensa 
Moderada  

 
21 (43,8) 
27 (56,2) 

 
Nucléolo evidente  

 
Ausente 
Presente  

 
31 (64,6) 
17 (35,4) 

 
Necrose tumoral  
 

 
Ausente 
Presente   

 
47 (97,9) 

1 (2,1) 

 
Necrose superficial  

 
Ausente 
Presente   

 
46 (95,8) 

2 (4,2) 
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Os pacientes foram acompanhados por um período de 18 a 

60 meses, mediana de 41 meses. Cinco (10,4%) pacientes 

realizaram RT adjuvante por apresentarem margem cirúrgica 

focalmente comprometida. Dos 48 pacientes acompanhados, quatro 

(8,3%) pacientes apresentaram desfecho desfavorável. Houve 

recidiva da neoplasia em três (6,2%) pacientes, sendo que dois 

destes foram submetidos à laringectomia total de resgate. Houve o 

aparecimento de nova neoplasia primária na laringe em um 

paciente. Foram a óbito dois (4,2%) pacientes pelo câncer de 

laringe e um caso foi a óbito por outra causa (infarto agudo do 

miocárdio). 

Dos 34 casos em que a elastina foi investigada (aqueles com 

presença de tecido sadio entre o tumor e a cartilagem), em dois foi 

notada a presença de elastina (Figura 11), que esteve ausente em 

todos os demais (Figura 12). 



45 

 

 

Figura 2 – Transição normal. HE objetiva de 10x. À direita tecido 

cartilaginoso maduro dentro dos limites da normalidade. Ao centro e 

esquerda tecido de granulação caracterizado por evidente 

proliferação capilar e processo inflamatório perivascular, compatível 

com tecido reparativo. Ausência de sinais de malignidade. 
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Figura 3 – Tumor adjacente à cartilagem. HE objetiva de 10x – 

Cartilagem na porção inferior e carcinoma de células escamosas 

bem diferenciado, por mimetizar todos os elementos da pele 

normal, inclusive com formação de pérolas córneas, presente no 

campo superior junto ao pericôndrio da cartilagem tireoide, porém, 

sem invasão.  
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Figura 3 – Invasão pericondrial da cartilagem tireoide. HE objetiva 

de 10x - Evidente padrão de “roedura por traça” (irregularidade 

cartilaginosa) promovido no tecido cartilaginoso pela neoplasia. 
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Figura 5 - Invasão pericondrial da cartilagem tireoide. HE objetiva 

de 10x – Presença de dois padrões de crescimento. Em blocos 

organóides (acima à direita) e espucilado (abaixo à direita). 
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Figura 6 – Invasão da cartilagem tireoide na região central com 

fragmentação do tecido. HE, 40x. 
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Figura 7 – Presença de irregularidade moderada, sem evidência de 

nucléolos. HE, 100x. 

 

 

 
Figura 8 – Presença de irregularidade intensa e evidência de 

nucléolos. HE, 100x. 
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Figura 9 – Presença de necrose tumoral. HE, 100x. 

 

 

 
Figura 10 – Presença de necrose tumoral superficial. HE, 100x. 
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Figura 11 – Manutenção do arranjo de elastina. Verhoff, 20x. 

 

 

 

 
Figura 12 – Perda da elastina. Verhoff, 20x. 
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As Tabelas 3 e 4 mostram associação entre as variáveis de 

acordo com a condição da comissura anterior. O status 3 da 

condição da comissura anterior apresenta pequena casuística 

(quatro casos). A Tabela 5 e 6 mostram as associações 

considerando-se o status 1 da comissura anterior versus status 2 e 

3 agrupados. 

Observaram-se medidas de idade maiores no status 1 da 

comissura anterior, diferença está marginalmente significativa 

(p=0,092), demonstrado no gráfico 5. O tempo de história anterior 

ao diagnóstico mostra medidas maiores no status 1 e essa 

associação foi estatisticamente significativa (p=0,034), ilustrado no 

gráfico 6.  

Das lesões unilaterais, 17 (85%) delas tinham status 1 

enquanto 11 (39,3%) dos casos bilateral apresentavam status 2 e 3. 

Essa associação mostrou-se marginalmente significativa (p=0,068), 

visualizado no gráfico 7. 

Comparando os estádios T nos grupos, encontramos que 32 

(76,2%) dos pacientes em estádio T1b apresentaram status 1, e 4 

(67,7%) dos casos com estádio T2 eram status 2 e 3. Essa 

diferença mostrou-se marginalmente significativa (p=0,052), 

ilustrado no gráfico 8. Não se observaram associações com relação 

às demais variáveis das Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 3. Distribuição das variáveis demográficas e clínicas de acordo com 
condição da comissura anterior dos 48 pacientes. 
 

Variável Categoria / Medidas Status da Comissura Anterior 
1                     2                3 

Freq. (%) / Medidas 

 
Gênero  

 
Feminino 
Masculino  

 
3 (60,0) 
31 (72,1) 

 
1 (20,0) 
9 (20,9) 

 
1 (20,0) 
3 (7,0) 

 
Idade (anos) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

42 – 77 
61,5 

62,7 (7,9) 

 
10 

40 – 63 
58,5 

55,7 (8,1) 

 
4 

59 – 66 
62,0 

62,2 (3,0) 

 
Tabagismo 

 
Não 
Sim  

 
2 (50,0) 
32 (72,7) 

 
0 (0,0) 

10 (22,7) 

 
2 (50,0) 
2 (4,6) 

 
Etilismo  

 
Não  
Sim  

 
25 (69,4) 
9 (75,0) 

 
8 (22,2) 
2 (16,7) 

 
3 (8,3) 
1 (8,3) 

 
Tempo de 
história 
(meses) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

1 – 24 
3,0 

5,2 (4,2) 

 
10 

2 – 4 
3,0 

3,0 (0,7) 

 
4 

2 – 4 
3,5 

3,2 (1,0) 

 
Característica 
da lesão  

 
Unilateral 
Bilateral  

 
17 (85,0) 
17 (60,7) 

 
2 (10,0) 
8 (28,6) 

 
1 (5,0) 

3 (10,7) 

 
Estádio T 

 
1b 
2 

 
32 (76,2) 
2 (33,3) 

 
8 (19,0) 
2 (33,3) 

 
2 (4,8) 

2 (33,3) 

 
RxT 

 
Nao  
Sim  

 
32 (74,4) 
2 (40,0) 

 
9 (20,9) 
1 (20,0) 

 
2 (4,7) 

2 (40,0) 

 
Tempo de 
seguimento 
(meses) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Media (Desvio Padrão) 

 
34 

18 – 60 
36,5 

40,3 (14,1) 

 
10 

30 – 60 
43,0 

43,4 (9,3) 

 
4 

28 – 60 
41,0 

42,5 (13,2) 

 
Status  

 
segunda lesão resgatada 
óbito pelo câncer 
Vivo sem evidência de doença 
Recidiva local resgatada LT + 
ECB 

 
1 (100,0) 
1 (50,0) 
32 (72,7) 
0 (0,0) 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

10 (22,7) 
0 (0,0) 

 
0 (0,0) 

1 (50,0) 
2 (4,6) 

1 (100,0) 
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Tabela 4. Distribuição das variáveis patológicas de acordo com condição da 
comissura anterior dos 48 pacientes. 
 

Variável Categoria / Medidas Status da comissura anterior 
1                     2                3 

Freq. (%) / Medidas 

 
Grau 
histológico 
 

 
I 
II 
II 

 
8 (66,7) 

24 (72,7) 
2 (66,7) 

 
2 (16,7) 
7 (21,2) 
1 (33,3) 

 
2 (16,7) 
2 (6,1) 
0 (0,0) 

 
Índice 
mitótico 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

1 – 37 
7,0 

8,5 (7,3) 

 
10 

1 – 15 
8,5 

8,1 (5,2) 

 
4 

5 – 37 
14,5 
17,7 

(14,3) 
 
Irregularidade 
nuclear 

 
Intensa 
Moderada  

 
15 (71,4) 
19 (70,4) 

 
4 (19,1) 
6 (22,2) 

 
2 (9,5) 
2 (7,4) 

 
Nucléolo 
evidente  

 
Ausente 
Presente   

 
21 (67,7) 
13 (76,5) 

 
8 (25,8) 
2 (11,8) 

 
2 (6,5) 

2 (11,8) 
 
Necrose 
tumoral  

 
Ausente 
Presente   

 
33 (70,2) 
1 (100,0) 

 
10 (21,3) 

0 (0,0) 

 
4 (8,5) 
0 (0,0) 

 
Necrose 
superficial  

 
Ausente 
Presente   

 
32 (69,6) 
2 (100,0) 

 
10 (21,7) 

0 (0,0) 

 
4 (8,7) 
0 (0,0) 
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Tabela 5. Distribuição das variáveis demográficas e clínicas de acordo com 
condição da comissura anterior dos 48 pacientes. 

Variável Categoria / Medidas Status da comissura 
anterior 

           1              2 e 3 
Freq. (%) / Medidas 

 
p-valor 

 
Gênero  

 
Feminino 
Masculino  

 
3 (60,0) 
31 (72,1) 

 
2 (40,0) 
12 (27,9) 

 
0,621 

 
Idade (anos) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Media (Desvio-padrão) 

 
34 

42 – 77 
61,5 

62,7 (7,9) 

 
14 

40 – 66 
60,0 

57,6 (7,5) 

 
0,092 * 

 
Tabagismo 

 
Não 
Sim  

 
2 (50,0) 
32 (72,7) 

 
2 (50,0) 
12 (27,3) 

 
0,569 

 
Etilismo  

 
Não  
Sim  

 
25 (69,4) 
9 (75,0) 

 
11 (30,6) 
3 (25,0) 

 
 

0,999 

 
Tempo de 
história 
(meses) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

1 – 24 
3,0 

5,2 (4,2) 

 
14 

2 – 4 
3,0 

3,1 (0,7) 

 
0,034 

 
Característica 
da lesão  

 
Unilateral 
Bilateral  

 
17 (85,0) 
17 (60,7) 

 
3 (15,0) 
11 (39,3) 

 
0,068 ** 

 
Estádio T 

 
1b 
2 

 
32 (76,2) 
2 (33,3) 

 
10 (23,8) 
4 (66,7) 

 
0,052 

 
Radioterapia 

 
Não  
Sim  

 
32 (74,4) 
2 (40,0) 

 
11 (25,6) 
3 (60,0) 

 
0,140 

 
Tempo de 
seguimento 
(meses) 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

18 – 60 
36,5 

40,3 (14,1) 

 
14 

28 – 60 
42,0 

43,1 (10,0) 

 
0,501 *** 

Condição do 
paciente  

segunda lesão resgatada 
óbito pelo câncer 
Vivo sem evidência de doença 
Recidiva local resgatada LT + 
ECB 

1 (100,0) 
1 (50,0) 
32 (72,7) 
0 (0,0) 

0 (0,0) 
1 (50,0) 
12 (27,3) 
1 (100,0) 

 
NA 

     

p-valor obtido pelo teste exato de Fisher; NA: Não avaliável estatisticamente 
* p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney**p-valor obtido pelo teste de 
frequências do qui-quadrado; ***p-valor obtido pelo teste t de Student. 
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Tabela 6. Distribuição das variáveis patológicas de acordo com a condição da 
comissura anterior dos 48 pacientes 
 

Variável Categoria / Medidas Status da Comissura 
Anterior 

1                    2 e 3 
Freq. (%) / Medidas 

 
p-valor 

 
Grau histológico 
 

 
I 
II 
II 

 
8 (66,7) 

24 (72,7) 
2 (66,7) 

 
4 (33,3) 
9 (27,3) 
1 (33,3) 

 
NA 

 
Índice mitótico 

 
N 
Variação 
Mediana 
Média (Desvio-padrão) 

 
34 

1 – 37 
7,0 

8,5 (7,3) 

 
14 

1 – 37 
9,5 

10,8 (9,3) 

 
0,385  

 
Irregularidade 
nuclear 

 
Intensa 
Moderada  

 
15 (71,4) 
19 (70,4) 

 
6 (28,6) 
8 (29,6) 

 
0,936 * 

 
Nucléolo evidente  

 
Ausente 
Presente   

 
21 (67,7) 
13 (76,5) 

 
10 (32,3) 
4 (23,5) 

 
0,525 * 

 
Necrose tumoral  

 
Ausente 
Presente   

 
33 (70,2) 
1 (100,0) 

 
14 (29,8) 
0 (0,0) 

 
NA 

 
Necrose superficial  

 
Ausente 
Presente   

 
32 (69,6) 
2 (100,0) 

 
14 (30,4) 
0 (0,0) 

 
NA 

     

NA: Não avaliável estatisticamente; p-valor obtido pelo teste U de Mann-
Whitney ; *p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado. 
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Gráfico 1. Distribuição do status da comissura anterior pela idade  
 

 
 
 
 
Gráfico 2. Distribuição do status da comissura anterior pelo tempo de história 
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Gráfico 3. Distribuição do status da comissura anterior pela localização da 
lesão 

 
 
Gráfico 4. Distribuição do status da comissura anterior pelo estádio T 
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Gráfico 5. Distribuição do status da comissura anterior pela idade 
 

 
 
 
Gráfico 6. Distribuição do status da comissura anterior pela idade 
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Gráfico 7. Distribuição do status da comissura anterior pela localização da 
lesão 
 

 

 

Gráfico 8. Distribuição do status da comissura anterior pelo estádio T 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A comissura anterior é uma área com especial interesse na 

análise de neoplasias malignas da laringe. Nos cânceres glóticos, o 

acometimento dessa região é apontado como fator de mau 

prognóstico ao tratamento instituído7-9,24,26,35,36,38,40,42,50-52,54,57,61. Uma 

explicação para esse fato é a possibilidade da ocorrência de 

invasão neoplásica da cartilagem tireoidea1,24,26,37,38,42.  

 Em 2000, Rifai e Khattab encontraram infiltração 

microscópica da cartilagem tireoidea em todos os 30 casos 

analisados37. No presente estudo, foram encontrados quatro (8,3%) 

casos com infiltração microscópica da cartilagem. Dado semelhante 

foi publicado por Hartl et al., em 2012, com prevalência geral de 

invasão da cartilagem tireoidea de 8,5%54. Em 2013, Szyfter et al. 

observaram taxa de invasão cartilaginosa em 3,7% dos casos55. 

Ulusan et al. encontraram taxa de invasão da cartilagem de 5,4% 

nos casos restritos a glote e taxa de 32% nos casos com extensão 

supraglótica62. 

Agrupando os espécimes com neoplasia adjacente à 

cartilagem com os que apresentaram infiltração cartilaginosa (status 

2 e 3), foram totalizados 14 (29,1%) casos. Não houve diferença 

estatística nos desfechos com ou sem infiltração tumoral. Diferente 
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do verificado neste estudo, Fiorella et al. observaram que a 

infiltração microscópica da comissura anterior estava associada a 

um maior número de recorrências locais (25,5% vs. 5%)24. Hartl et 

al. encontraram a taxa de controle local de 94% para as neoplasia 

sem invasão da cartilagem e 83% para aqueles com invasão54, 

contrastando com nossos achados. 

Como a ocorrência de infiltração microscópica da cartilagem 

tireoidea pelo carcinoma foi incomum (8,3%), provavelmente os 

demais casos seriam elegíveis à microcirurgia endoscópica a laser 

(MEL), desde que a exposição endoscópica fosse adequada. A 

cirurgia aberta, no caso com a realização da laringectomia 

frontolateral, inclui a excisão da quilha da cartilagem, portanto, 

agregando ao espécime a área de infiltração tumoral cartilaginosa 

quando esta está presente. Isso justificaria os resultados 

oncológicos semelhantes em nosso grupo de estudo, independente 

da relação entre tumor e cartilagem. Person e Salassa descreveram 

23 pacientes com câncer glótico T1 ou T2 com acometimento da 

comissura anterior, sendo que nenhum deles apresentou 

recorrência local com a realização de MEL43. Zeitels et al. 

concluíram que o envolvimento da comissura anterior (22 de 32 

casos) não influenciou o controle local. Todos os casos tratados 

pela técnica a laser ficaram livres do câncer sem a necessidade de 
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radioterapia ou cirurgia aberta70. Já Steiner et al. relataram 263 

pacientes com câncer glótico T1 ou T2 submetidos à MEL, com 

recorrência de 24% com acometimento da comissura anterior e 7% 

sem envolvimento14. Peretti et al. encontraram 24% de local 

recorrência nos pacientes com envolvimento do terço anterior da 

prega vocal40. Sachse et al. encontraram controle local 

significativamente inferior quando a comissura anterior estava 

acometida, em pacientes com câncer T1 e T2 tratados com 

laringectomia parcial ou MEL. Todavia, os autores não encontraram 

diferença estatística comparando os grupos submetidos à 

laringectomia parcial externa ou à MEL51. Mizrachi et al. analisaram 

o insucesso da MEL para o câncer glótico precoce e concluíram que 

recorrência local era superior quando havia o acometimento da 

comissura anterior57. 

A baixa frequência de infiltração microscópica da cartilagem 

tireoidea também favoreceria a radioterapia como opção 

terapêutica. Contudo, Maheshwar e Gaffney mostraram piores 

resultados da RT em pacientes com câncer glótico em estádio T1 

com envolvimento da comissura anterior quando comparados 

àqueles sem seu envolvimento9. Igual conclusão tiveram Nozaki et 

al., relatando um controle local de 89% sem envolvimento da 

comissura anterior e 58% no grupo com38 e Tong et al., com 
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controle local de 95% na ausência do acometimento da comissura 

anterior e de 86% quando envolvia a comissura anterior 

(p=0,011)52. Kitani et al. também identificaram que o envolvimento 

da comissura anterior foi fator prognóstico estatisticamente 

relevante no controle neoplásico local (91% vs. 51%)63. 

Já Persky et al. conseguiram controle local de 88% em 35 

pacientes com câncer glótico(T1 e T2) acometendo comissura 

anterior e tratados com RT39. Al-Mamgani et al. mostraram controle 

local similares nos grupos com ou sem envolvimento da comissura 

anterior (84% e 86%, respectivamente)71. Nur et al. também não 

encontraram diferença estatística no impacto do acometimento da 

comissura anterior após analise multivariada47.  

Também não houve relação entre as características 

patológicas analisadas e a presença de infiltração cartilaginosa. O 

grau de diferenciação histológica, índice mitótico, irregularidade 

nuclear, presença de nucléolo e necrose tumoral não foram fatores 

determinantes. Análise semelhante foi realizada por Leszcznska et 

al., em 2015. Os autores fizerem uma análise histopatológica de 

254 pacientes, os autores encontraram 16 casos de metástase pré-

laríngea, infiltração pericondrial em 11 pacientes, oito casos de 

invasão do tecido cartilaginoso, dois pacientes com invasão de 

microvasos e um com infiltração perineural.  Apenas a metástase 
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pré-laríngea piorou as taxas de controle local e de sobrevida em 

cinco anos. Os autores não encontraram diferença estatística 

quando compararam as outras alterações histológicas adversas e 

pacientes sem elas59.  

As medidas de idade foram maiores quando a cartilagem 

estava livre, diferença esta marginalmente significativa (p=0,092). 

Provavelmente, um aumento da amostra poderia confirmar esta 

relação. O tempo de história anterior ao diagnóstico também foi 

maior nos casos com cartilagem livre (p=0,034).  

As lesões bilaterais estavam mais frequentemente associadas 

à infiltração ou adjacência tumoral à cartilagem em comparação as 

lesões unilaterais. Essa associação mostrou-se marginalmente 

significativa (p=0,068). Novamente, um aumento da amostra 

poderia confirmar está relação. Também houve relação 

marginalmente significativa (p=0,052) entre infiltração ou adjacência 

tumoral com os casos estadiados como T2. Uma possível 

explicação para estas associações seria que tumores bilaterais e/ou 

T2 são localmente mais avançados. 
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7. CONCLUSÃO 

  

A infiltração da cartilagem tireoidea ocorreu em 8,3% dos 

tumores glóticos precoces com envolvimento da comissura anterior 

e não teve impacto no desfecho da população submetida à 

laringectomia fronto-lateral. A avaliação de características clínicas e 

histopatológicas dos tumores não apresentou significado estatístico. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 – Protocolo de pesquisa 

Protocolo de Pesquisa 

Invasão da cartilagem tireóide no tumor precoce de andar glótico acometendo a 

comissura anterior 

 

Nº:__________ 

Nome:_________________________________________________       

Idade:________ 

Gênero:_________ 

Tabagismo: (1) não   (2) +    (3) ++   (4) +++   (5) ++++  

(cada + corresponde a 10 cigarros/dia) 

Etilismo: (0) não  (1) sim 

Sintomas: (1) disfonia, (2) sensação de corpo estranho na garganta, (3) outros 

Tempo de história (meses): 

Acometimento da comissura anterior: (1) lesão acomete a comissura anterior aí 

se detendo; (2) a lesão ultrapassa a comissura anterior e acomete o terço 

anterior da prega vocal contra-lateral 

Estadiamento clínico do tumor primário: (1) T1b; (2) T2 

Tratamento prévio: (0) não, (1) Radioterapia 

Tratamento adjuvante: (0) não, (1) Radioterapia, (2) Radio + Quimioterapia 

Invasão de cartilagem à macroscopia: (1) não, (2) sim 

Recidiva: (0) não, (1) sim 

Tempo de seguimento (meses): 

Status atual: (1) vivo livre de doença; (2) morte por câncer: (3) morte 

assintomático 

 

Análise Histopatológica: 

Grau de diferenciação do tumor: (1) I; (2) II; (3) III; (4) indiferenciado 

Acometimento microscópico da cartilagem: (1) há tecido são entre o tumor e a 

cartilagem; (2) tumor contíguo à cartilagem sem a infiltrar; (3) tumor infiltra a 

cartilagem; (4) tumor ultrapassa o limite ventral da cartilagem. 

Invasão ultrapassa a linha média: (0)não, (1) sim 
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