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RESUMO 

 

 

Barchi LC.Previsão de recorrência do câncer gástrico após cirurgia 
potencialmente curativa: validação externa do nomograma preconizado pelo 
GIRCG (Grupo Italiano de Estudo do Câncer Gástrico) [Dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2015. 
 
INTRODUÇÃO: A maioria dos nomogramas para o câncer gástrico (CG) foi 
desenvolvida para prever a sobrevida global dos pacientes após ressecção 
curativa. O sistema de pontuação prognóstico (SPP) do Grupo Italiano de 
Pesquisa do Câncer Gástrico (GIRCG) foi projetado para prever o risco de 
recorrência após tratamento curativo baseado no estadiamento patológico 
do tumor e do tratamento realizado (linfadenectomia D1- D2/D3). Este 
estudo foi elaborado para avaliar a reprodutibilidade do SPP do GIRCG. 
PACIENTES E MÉTODO: Para validação do SPP preconizado pelo GIRCG, 
foram utilizados 185 pacientes operados no Serviço de Cirurgia de 
Estômago, Duodeno e Intestino Delgado do HCFMUSP, no período de 
janeiro de 2001 a dezembro de 2007, que preencheram os mesmo critérios 
utilizados pelo grupo italiano para construção e validação interna do SPP, ou 
seja, pacientes submetidos a cirurgias potencialmente curativas com 
ressecções R0, com linfadenectomia a D2 conforme preconizado pela 
Escola Japonesa. Os pacientes que apresentaram doença disseminada ou 
metástases a distância, mesmo sendo submetidos a ressecções paliativas, 
foram excluídos do estudo; assim como pacientes com menos de cinco anos 
de seguimento, pacientes que faleceram por complicações perioperatórias 
(até 30 dias) ou que, eventualmente, foram a óbito por outras causas não 
relacionadas ao CG. Tumores da transição esofagogástrica (TEG) e Linitis 
plastica também foram excluídos. O tempo mediano de seguimento foi de 
77,8 meses (mínimo de 5,9 e máximo de 150,8) para todos os pacientes e 
de 102,5 meses (mínimo de 60,9 e máximo de 150,8) para os pacientes 
livres de doença. Foi utilizado  modelo de regressão logística múltipla para 
comparar o SPP com o sistema de estadiamento TNM. RESULTADOS: A 
recorrência do CG ocorreu em 70 (37,8%) dos 185 pacientes. A média de 
idade foi de 59,7 anos (± 12,8; SE 0,94, amplitude de 22 a 88). O tempo 
mediano de recorrência foi de 22,2 meses (mínimo de 5,9 e máximo de 
98,1). A pontuação média dos pacientes com recidiva e livres de doença 
foram, respectivamente, 68,2 (± 29,7 amplitude de 2,57 a 99,7) e 30,5 (± 29 
amplitude de 3,6 a 97,7). A maioria dos pacientes obteve pontuações altas 
ou baixas, ou seja, situaram-se nos extremos da curva de distribuição da 



	  

	  

pontuação. Oito (4,3%) pacientes com pontuação maior que 90 não 
apresentaram recorrência e quatro (2,1%) pacientes com pontuação inferior 
a 10 apresentaram recidiva da doença. O SPP previu corretamente 
recorrência em 50 dos 70 pacientes (sensibilidade de 71,4% – IC 95% 0,61 a 
0,82), enquanto a ausência de recorrência foi prevista em 88 dos 115 
pacientes (especificidade de 75,6% – IC95% 0,69 a 0,84), sendo a acurácia 
global de 74,6% (IC95% 0,68 a 0,81). Em consonância com os resultados 
obtidos pelo GIRCG, apenas os valores do SPP provaram ser uma variável 
de previsão significante (P<0,001), enquanto o estadio do tumor não 
mostrou a mesma  significância (p=0,416). CONCLUSÃO: Este estudo 
validou o SPP do GIRCG que prevê recorrência após tratamento cirúrgico 
radical para CG. Este nomograma é simples, facilmente reproduzível e 
possui boa aplicabilidade clínica. 
 
Descritores: Neoplasias gástricas; Recidiva; Excisão de linfonodo;  
Gastrectomia; Adenocarcinoma; Nomogramas; Gradação de tumores; 
Estadiamento de neoplasias 
 



 
	  

ABSTRACT 

 

 

Barchi LC. Predicting Recurrence of gastric cancer after potentially curative 
surgery: External validation of the nomogram recommended by GIRCG 
(Italian Research Group of Gastric Cancer) [Dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”, 2015. 
 
BACKGROUND: Most nomograms for Gastric Cancer (GC) were developed 
to predict overall survival after curative resection. The Italian Research Group 
for Gastric Cancer (GIRCG) prognostic scoring system was designed to 
predict the risk of recurrence after curative treatment based on pathologic 
tumor stage and treatment performed (D1- D2/D3 lymphadenectomy). We 
carried out this study to externally validate the GIRCG’s prognostic scoring 
system. PATIENTS AND METHODS: In order to validate the prognostic 
scoring system recommended by GIRCG, 185 patients operated at the 
Department of Surgery of Stomach, Duodenum and Small Intestine at 
HCFMUSP from January 2001 to December 2007 who met the same criteria 
used by the Italian Group for construction and internal validation have been 
used, that is, patients who underwent potentially curative surgery with R0 
resection, with D2 lymphadenectomy as recommended by the Japanese 
School. Patients with disseminated disease or distant metastases, even if 
undergoing palliative resections were excluded from the study. As well as 
patients with less than five years of follow up, patients who died of 
perioperative complications (within 30 days) or who eventually died of other 
causes unrelated to the GC. Tumors of the esophagogastric junction and 
Linitis plastica were also excluded. The median follow-up period was 77,8 
months (range 5,9 - 150,8) for all patients and 102,5 months (range 60,9 - 
150,8) for patients free of disease. A multiple logistic regression model was 
used to compare the scoring system with TNM stage system. RESULTS: CG 
recurrence occurred in 70 (37.8%) of 185 patients. The mean age was 59.7 
years (± 12.8; SE 0.94, range 22 to 88). The median time to recurrence was 
22.2 months (range 5,9 - 98,1). The average values of the scores of patients 
with recurrence and disease-free were, respectively, 68.2 (± 29.7 range 3.77 
to 99.7) and 30.5 (± 29.4 range 2,57 to 97.7). Most patients had high or low 
scores, ie, stood at the extremes of the range. Eight (4,3%) patients with 
score higher than 90 showed no recurrence and only four (2,1%) patients 
with score lower than 10 recurred. The prognostic scoring system correctly 
predicted recurrence in 50 of 70 patients (sensitivity71.4% - CI 95% 0.61 to 
0.82), while the absence of recurrence was predicted in 88 of 115 patients 



	  

	  

(specificity of 75.6% – CI 95% 0.69 to 0.84%) with an overall accuracy of 
74.6% (CI 67.8% to 80.3%). In consonance with the results obtained by 
GIRCG only score level proved to be a significant predictive variable 
(P<0.001), while the stage of the tumor did not showed the same significance 
(P=0.416). CONCLUSION:  This study has validated the GIRCG prognostic 
scoring system that predicts recurrence after radical surgical treatment for 
CG. This nomogram is simple, easily reproducible and has good clinical 
applicability. 
 
Descriptors: Gastric neoplasms; Recurrence; Lymph node excision; 
Gastrectomy; Adenocarcinoma; Nomograms; Neoplasm grading; Neoplasm 
staging 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer gástrico (CG) continua a ser uma doença com prognóstico 

bastante desfavorável. Apesar de sua incidência estar diminuindo 1, ele 

ainda ocupa o segundo lugar em mortes por câncer no mundo 2, superado 

apenas pelo câncer de pulmão, sendo o Japão, Coreia do Sul, China, 

América Latina (Chile) e Europa Oriental os locais com maior incidência. 

Estima-se que, aproximadamente, um milhão de pessoas morrem 

anualmente no mundo 3 e, em 2010, no Brasil, houve cerca de 22.000 

mortes causadas pelo câncer de estômago 4. Felizmente, graças a 

excelentes programas de rastreamento e detecção precoce, houve aumento 

de sobrevida dos pacientes com CG principalmente no Japão e Coreia do 

Sul 5. 
Apesar da cirurgia ainda ser considerada o único tratamento curativo, 

considerando a extensão da ressecção e da linfadenectomia realizada 6, 

alguns benefícios prognósticos dependem não só de tratamentos 

multimodais agressivos, como das características dos pacientes e do próprio 

tumor. Vários estudos demostraram menor sobrevida em cinco anos de 

pacientes submetidos a gastrectomias com ressecções R0 por câncer 

gástrico no Ocidente quando comparados ao Oriente 6-8. Muitos bons 

resultados foram obtidos em pacientes tratados em centros ocidentais 

especializados, porém estes resultados, apesar de se aproximarem, não se 

equipararam à probabilidade de sobrevida nos pacientes asiáticos tratados 

com o mesmo estadio da doença 9. Diversos são os fatores que influenciam 

estes resultados. As apresentações clinicopatológicas variam muito entre 

eles, como os tipos histológicos segundo a classificação de Lauren 

(intestinal vs. difuso), a localização do tumor (distal vs. proximal), os fatores 

dietéticos, ambientais e genéticos, a infecção pelo H. pylori (virulência das 

diferentes cepas), o diagnóstico precoce e a extensão da dissecção 

linfonodal de rotina. Novos estudos sobre biologia molecular e terapias-alvo 
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somam-se a outros fatores já conhecidos para determinar o prognóstico dos 

pacientes 7,8. Porém, estes estudos possuem alto custo e, geralmente, são  

restritos a grandes centros tecnológicos. 

Também, para o câncer gástrico, saber o que se espera, ou seja, qual 

será o resultado de determinado tratamento, é de suma importância para 

tomada de decisão dos médicos na prática clínica diária, e também para que 

os pacientes compreendam e aceitem determinado tratamento. A habilidade 

de se prever prognóstico é fundamental para se estabelecer o melhor 

planejamento terapêutico e criar estratégias de acompanhamento. De uma 

maneira geral, os fatores prognósticos podem ser divididos em três 

categorias: relacionados ao tumor e a sua biologia molecular, ao paciente 

(fatores genéticos e sócio-ambientais) e ao tratamento realizado. As 

modalidades de estadiamento atual, que se baseiam exclusivamente no grau 

de invasão tumoral da parede gástrica e no número de linfonodos 

acometidos, não consideram estes outros fatores. O objetivo final 

geralmente considerado na avaliação de resultados em longo prazo de 

pacientes com CG são sobrevida global (morte por qualquer causa) e 

sobrevida relacionada ao câncer (morte pela progressão da doença). Assim, 

estima-se o risco de recorrência da doença após determinado tipo de 

tratamento conforme o estadio da doença e não individualmente para cada 

paciente.17 

Inúmeros nomogramas foram criados para prever recorrência em 

pacientes submetidos a cirurgias potencialmente curativas do CG 9-12. Eles 

são ferramentas estatísticas de predição para análise individual de pacientes 

baseados em variáveis de prognósticos conhecidos, incluindo-se a extensão 

do tratamento realizado, que fornecem a probabilidade global de um 

resultado específico. Até hoje, no ocidente, apenas dois nomogramas para 

CG foram criados e validados, e encontram-se disponíveis online: um pelo 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) – 

www.mskcc.org/cancer-care/prediction-tools e outro pelo Grupo Italiano de 

Estudo do Câncer Gástrico (GIRCG) – www.gircg.it. Kattan et al. (MSKCC) 

utilizando 1.039 pacientes submetidos à ressecção R0 para CG criaram um 
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nomograma que mostrou superioridade em prever sobrevida relacionada ao 

câncer (SRC) em cinco e nove anos quando comparados à previsão de 

sobrevida doComitê Americano de Câncer (AJCC) 1997, que é idêntico à 

União Internacional de Combate ao Câncer (UICC) 1997 9. Este nomograma 

foi, posteriormente, validado como instrumento de previsão precisa para 

SRC nos Estados Unidos, Holanda, e Alemanha 13-15 e, mais recentemente, 

na China 16. Marrelli et al. (GIRCG), utilizando modelo de regressão logística 

com 536 pacientes, desenvolveram um sistema de pontuação prognóstico 

(SPP) para prever recorrência após cirurgia com ressecção R0 por CG. Este 

sistema de pontuação mostrou-se mais efetivo em prever recorrência 

quando comparado ao sistema de estadiamento da UICC (TNM) 11. Estes 

resultados foram validados preliminarmente pelo mesmo grupo utilizando 

122 pacientes 17, mas não o foram por nenhum outro centro. Não se sabe se 

a eficácia em prever recorrência do nomograma do GIRCG é reproduzível 

em uma  população diferente de pacientes. Os centros em questão (GIRCG) 

e o Serviço de Cirurgia de Estômago, Duodeno e Intestino Delgado do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC/FMUSP) são comparáveis em número de casos e sobrevida 

global e usam estratégias cirúrgicas similares no tratamento do CG. Ambos 

realizam linfadenectomia D2 conforme preconizado pela Escola Japonesa 

com intuito curativo 18,19. 
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste estudo é avaliar a reprodutibilidade e aplicabilidade 

clínica do SPP de risco de recorrência do CG após ressecção 

potencialmente curativa conforme preconizado pelo GIRCG nos pacientes 

operados no HCFMUSP. 
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3 PACIENTES E MÉTODO 

 

 

Foram selecionados 208 pacientes com diagnóstico de CG operados 

no Serviço de Cirurgia de Estômago, Duodeno e Intestino Delgado do 

HCFMUSP, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2007, candidatos 

a preencherem os mesmos critérios utilizados pelo grupo italiano para 

construção e validação interna do SPP. Estes critérios são: pacientes 

submetidos a cirurgias potencialmente curativas com ressecções R0, com 

linfadenectomia conforme preconizado pela Escola Japonesa (D1 ou D2). Os 

pacientes que apresentaram doença disseminada ou metástases a distância, 

mesmo sendo submetidos a ressecções paliativas, foram excluídos do 

estudo. Assim como pacientes com menos de cinco anos de seguimento, 

pacientes que faleceram por complicações perioperatórias (até 30 dias) ou 

que, eventualmente, foram a óbito por outras causas não relacionadas ao 

CG. Tumores da transição esofagogástrica (TEG) Linitis plastica também 

foram excluídos. Todos os pacientes deste estudo foram submetidos à 

reconstrução por meio de derivação gastro-jejunal ou esôfago-jejunal em Y 

de Roux. 

Vinte e três pacientes (11%) foram excluídos, cinco (2,4%) por óbito 

perioperatório (até 30 dias após a cirurgia), 11 (5,2%) por terem falecido por 

outras causas não relacionadas ao CG e sete pacientes (3,3%) por perda de 

seguimento, sendo selecionados 185 pacientes. Destes, 106 pacientes 

(57,3%) eram do sexo masculino e 79 (42,7%) do sexo feminino, com média 

de idade de 59,7 anos (± 12,8; SE 0,94, amplitude de 22 a 88). O tempo 

mediano de seguimento foi de 77,8 meses (mínimo de 5,9 e máximo de 

150,8) para todos os pacientes e de 102,5 meses (mínimo de 60,9 e máximo 

de 150,8) para os pacientes livres de doença. A localização dos tumores foi 

dividida em terços proximal, médio e distal. Para maioria dos tumores 

localizados nos terços médio e distal, preferiu-se a gastrectomia subtotal 

(GST). Para todos os tumores proximais e alguns localizados nos terços 



3 Pacientes e Método  9 

	  

médios e distais, realizou-se a gastrectomia total (GT). Optou-se pela 

realização da GT nos casos de tumores distais por se tratarem de tumores 

avançados (T3/T4) comprometendo o corpo gástrico nos quais a margem de 

segurança implicava ressecção total do estômago. Os tumores foram 

classificados conforme a 7a edição da UICC 20, considerando o grau de 

invasão do tumor na parede (T) e o acometimento linfonodal (N). 

Em todos os pacientes, realizou-se estadiamento completo clínico pré-

operatório por meio de endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsias, 

tomografia computadorizada do tórax e abdome, ultrassonografia de 

abdome, e oncomarcadores (CEA, CA19.9). Os mesmos exames foram 

usados para seguimento pós-operatório a cada seis meses nos primeiros 

dois anos e, anualmente, até o quinto ano. PET-CT e cintilografia óssea 

foram usados apenas em casos selecionados. O período de seguimento 

deste grupo de pacientes foi encerrado em setembro de 2013. Pacientes 

considerados livres de doença tinham todos os exames de imagem e 

laboratoriais normais.  

Após serem classificados pelo Estadiamento pTNM (7º edição),todos 

os pacientes foram inseridos no programa Excel, demostrado na Figura 1, 

considerando, também, a extensão da linfadenectomia realizada, conforme 

preconiza o nomograma do GIRCG 11,17. Uma característica do SPP é 

concentrar os pacientes nos extremos da curva de pontuação. Os pacientes, 

então, foram divididos em três grupos conforme o valor da pontuação obtida. 

Pacientes com pontuação até 30 foram classificados como baixo risco de 

apresentarem recidiva da doença (Grupo I). Entre 31 e 69 com risco 

intermediário (Grupo II) e acima de 70com risco alto da doença recidivar 

(Grupo III).  

 

 
Figura 1- Sistema de Pontuação Prognóstico do GIRCG utilizando tabela 
Excel. 
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ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO DOS DADOS NA TABELA EXCEL 
Na célula EQ (P3), inserir a fórmula: 

= – 1.978 – 0.366(C3) + 2.123(D3) + 0.912(F3) + 
1.363(G3) + 2.307 (H3) + 1.333(J3) + 1.634(K3) + 

3.616(L3) + 4.728 (M3) – 1.290(O3) 
Na célula PONTUAÇÃO (Q3), inserir a fórmula: 

=1/(1+1/EXP(P3))*100 
 

O valor obtido na célula PONTUAÇÃO corresponde ao risco estimado 

de recorrência para cada paciente (porcentagem). 

 

 

3.1 Classificação TNM 7ª Edição (UICC) 

 
O estadiamento do CG pode ser realizado seguindo-se as regras da 

UICC (União Internacional de Combate ao Câncer) e AJCC (Comitê 

Americano de Câncer). Atualmente, a JGCA (Associação Japonesa de Câncer 

Gástrico) segue a mesma classificação 20. 
Em relação ao parâmetro T (nível de penetração do tumor na parede 

gástrica), a classificação utilizada é (Anexo A): 

 

Tx:  tumor primário não pode ser avaliado; 

T0:  nenhuma evidência de tumor primário; 

Tis:  carcinoma in situ: tumor intra-epitelial sem invasão da lâmina 

própria; 

T1:  tumor invade lâmina própria ou camada muscular mucosa ou 

submucosa;	  

T1a:  tumor invade lâmina própria ou muscular da mucosa; 

T1b:  tumor invade camada submucosa; 

T2:  tumor invade camada muscular própria; 
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T3:  tumor penetra no tecido conjuntivo subseroso sem invasão do 

peritôneo visceral ou estruturas adjacentes. Tumores T3 também 

incluem aqueles que se estendem para os ligamentos 

gastrocólicos, gastro-hepáticos, ou omentos maior e menor, sem 

perfuração do peritôneo visceral que recobre estas estruturas; 

T4:  tumor invade camada serosa (peritôneo visceral) ou estruturas 

adjacentes; 

T4a:  tumor invade camada serosa (peritônio visceral); 

T4b:	   tumor invade estruturas adjacentes, tais como baço, cólon 

transverso, fígado, diafragma, pâncreas, parede abdominal, 

glândula suprarrenal, rim, intestino delgado, e retroperitônio.  

 

A classificação do acometimento dos linfonodos (N) obedece à proposta 

da AJCC/UICC de 2010 20 (Anexo B): 

 

Nx:  linfonodos regionais não podem ser avaliados; 

N0:  sem metástases em linfonodos regionais; 

N1:  metástase em 1 a 2 nódulos linfáticos regionais; 

N2:  metástase em 3 a 6 nódulos linfáticos regionais; 

N3:  metástase em 7 ou mais linfonodos regionais; 

N3a:  de 7 a 15 linfonodos acometidos; 

N3b:  mais de 15 linfonodos acometidos. 

 

Com o estadiamento clínico e por meio de métodos de imagem 

realizados no período pré-operatório, além dos achados intra-operatórios e do 

resultado da análise anatomopatológica, pode-se obter o parâmetro M da 

classificação TNM proposta pela UICC. Os possíveis resultados são       

(Anexo C): 
	  

Mx: estado de metástase à distância; 

M0: sem metástases à distância; 

M1: metástases à distância. 
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3.2 Estações Linfonodais e Linfadenectomia D2 

 
Os gânglios linfáticos do estômago foram organizados em uma 

classificação muito útil pela JGCA: 

De acordo com esta classificação, os linfonodos (LN)que drenam os 

tumores do estômago são divididos em 20 estações e são classificados em 

três grupos dependendo da sua proximidade com o estômago. Neste sistema 

de estações linfonodais, os LN mais próximos ao estômago, perigástricos 

(estações nos. 1-6), são definidos como grupo 1, ou N1; os LN, ao longo da 

artéria gástrica esquerda (estação n. 7), artéria hepática comum (estação n. 8), 

tronco celíaco (estação n. 9), artéria esplênica (estação n. 11) e artéria 

hepática própria (estação n. 12) são definidos como grupo 2, ou N2.Os demais 

são definidos como LN do grupo N3 e N4. Assim, para a realização da 

linfadenectomia de acordo com a escola japonesa, esta ressecção linfonodal é 

definida de acordo com a localização, grau de penetração do tumor na parede 

gástrica e tipo histológico considerando-se dissecção linfonodal D1 quando se 

removem linfonodos do grupo N1 e D2 quando, além dos linfonodos N1, são, 

também, removidos os LN do grupo N2 21,22. 

Esta metodologia para orientação da remoção das cadeias linfonodais 

baseia-se em resultados de estudos de comprometimento linfonodal em vários 

tipos de tumor (localização, grau de penetração do tumor na parede gástrica e 

tipo histológico), associando-o à sobrevivência observada de acordo com o 

padrão da dissecção 19  Anexo D).  

Recentemente, a nova Classificação Japonesa de Carcinoma Gástrico22 

e Diretrizes para o Diagnóstico e Tratamento do Carcinoma do Estômago23, 

editado pela JGCA foram publicados em Maio e Outubro de 2010, para 

coincidir com o padrão de classificação TNM da UICC. Passou-se a considerar 

o tipo de linfadenectomia dependendo do tipo de gastrectomia a ser realizada 

(GT ou GST) 20 (Tabela 1) (Anexo E). 

Os dados coletados referente aos 208 pacientes estão representados no 

Anexo F. 
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Figura 2 - Dissecção linfonodal de acordo com a diretriz japonesa para o 
tratamento do câncer gástrico (3ª edição). Gastrectomia subtotal D1 consiste 
na dissecção dos linfonodos das estações nº. 1, 3, 4sb, 4d, 5, 6, e 7;  
Gastrectomia total D1 consiste na dissecção das estações nº. 1-6 e 7 
(círculo azul). Círculos amarelos indicam os nódulos linfáticos que 
pertencem à dissecção D1 +, e os círculos vermelhos indicam a dissecção 
D2. Japanese Gastric Cancer Association. Gastric Cancer Treatment 
Guidelines, Kanehara & Co. Ltd., Tokyo, Japan, 2010. 
 

 

Tabela 1- Estadiamento final TNM e componentes individuais 

 
FONTE: Traduzido e adaptado do Manual de Estadiamento de Câncer da AJCC 20 
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3.3 Análise estatística 

 
As variáveis quantitativas foram expressas por mediana, média, desvio 

padrão (DP) e erro padrão (SE), e as qualitativas por frequências absoluta e 

relativa (porcentagem).  

As diferenças entre os grupos de pacientes com recorrência e não 

recorrentes foram verificadas por meio de testes t-student, Mann-Whitney, 

Qui Quadrado e Exato de Fisher.  

As curvas de sobrevida e curvas cumulativas de risco (1 - 

sobrevivência) foram construídas a partir de estimativas de Kaplan-Meier, 

considerando o período a partir da ressecção do tumor até a recorrência ou 

a última data de acompanhamento dos pacientes. As curvas estimadas 

foram comparadas pelo teste de LogRank.  

A acurácia, sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e 

negativos foram calculados utilizando valor de corte de 50% para o sistema 

de pontuação do GIRCG com intervalos de confiança de 95%.  

Um modelo de regressão logística múltipla foi aplicado para prever a 

recorrência utilizando o sistema de pontuação prognóstico e estadio TNM, 

avaliando sua eficácia. Foi utilizado o método Stepwise de seleção de 

variáveis no modelo.  

Foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis na comparação entre os grupos 

de estadio TNM quanto à distribuição da pontuação . 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no SPSS versão 19 e 

adotou-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Quanto à localização, em 120 (64,9%) pacientes, o tumor estava no 

terço distal do estômago, em 47 (25,4%), no terço médio e, em 18 (9,7%), no 

terço superior. 

A GST foi realizada em 88 (47,6%) pacientes e a GT em 97 (52,4%).  

A média de linfonodos ressecados foi de 42,3 (± 17,7; SE 1,3 

amplitude de 15 a 114). A média de linfonodos acometidos foi de 4,8 (± 7,7; 

SE 0,56 amplitude de 0 a 44). A razão linfonodos acometidos e ressecados 

(RAE) foi de 0,12 (± 0,18; SE 0,01 amplitude de 0 a 0,96).  

Quanto ao grau de penetração na parede gástrica, 46 (24,9%) 

pacientes apresentaram câncer gástrico precoce (CGP), sendo 23 (12,4%) 

restritos à camada mucosa (T1a) e 23 (12,4%) com invasão até a 

submucosa (T1b). Vinte e cinco (13,5%) pacientes tiveram invasão até a 

muscular própria (T2), 32 (17,3%) até a camada subserosa (T3), 77 (41,6%) 

até a serosa (T4a) e cinco (2,7%) acometeram estruturas adjacentes (T4b).  

Quando analisamos o comprometimento linfonodal, 79 (42,7%) 

pacientes foram considerados N0, 27 (14,6%) N1, 34 (18,4%) N2 e 45 

(24,3%) N3.  

Considerando o TNM, 38 (20,5%) pacientes eram estadio IA, 20 

(10,8%) estadio IB, 10 (5,4%) IIA, 28 (15,1%) IIB, 28 (15,1%) IIIA, 32 (17,3%) 

IIIB e, finalmente, 29 (15,7%) IIIC.  

A curva de sobrevida conforme a pontuação é demostrada na Figura 

3. Notamos nítida diferença entre os grupos, com exceção dos estadios IA e 

IB, nos quais a sobrevida após 5 anos foi de 96% e 84%, respectivamente; e 

IIA e IIB, em que a sobrevida após 5 anos foi de 70 e 71%, respectivamente. 

Em relação aos pacientes estadios IIIA, IIIB e IIIC, a sobrevida de cinco anos 

foi de 50%, 41% e 24%,respectivamente(p<0,001). 
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Figura 3 - Curva de Kaplan-Meier de Sobrevida Livre de Doença (SLD) 
(TNM 7º edição). Todos os pacientes (185) receberam ressecção R0 por CG 
no HCFMUSP de 2001 a 2007. Cada linha representa a sobrevida de 
pacientes dentro de um único estadio TNM (teste de LogRank p < 0,001). 
 

A pontuação média de todos os pacientes foi de 44,76 (± 34,66; SE 

2,55 amplitude de 2,57 a 99,72). Oitenta e cinco (45,9%) pacientes tiveram 

pontuação até 30 e foram alocados no Grupo I. No Grupo II                         

(31 < pontuação < 69) ,ficaram 46 (24,9%) pacientes e, no Grupo III 

(pontuação > 70), 54 (29,2%) pacientes.  

A associação entre as variáveis clínico-patológicas estão 

representadas na Tabela 2. 
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Tabela 2– Associação entre as variáveis clínico-patológicas, pontuação  e 
recorrência 

Variável No de 
Casos 

Com Recorrência 
(n=70) 

Sem Recorrência 
(n= 115) 

p-
valor 

SEXO     
Masculino 106 (57,3) 41 (58,6) 65 (56,5) 0,785 
Feminino 79 (42,7) 29 (41,4) 50 (43,5)  
IDADE (anos)  60,0 ± 12,5 59,5 ± 13,0 0,783 
LOCALIZAÇÃO 
DO TUMOR     

   Proximal 18 (9,7) 7 (10,0) 11 (9,6) 0,508 
Médio 47 (25,4) 21 (30,0) 26 (22,6)  
   Distal 120 (64,9) 42 (60,0) 78 (67,8)  
GASTRECTOMIA     
   Subtotal 88 (47,6) 27 (38,6) 61 (53,0) 0,056 
   Total 97 (52,4) 43 (61,4) 54 (47,0)  
ESTATUS 
LINFONODAL     

Acometidos  9,4 ± 9,6 (SE 1,14) 1,9 ± 4,3 (SE 0,40) <0,001 
Examinados  45,5 ± 18,8 (SE 2,24) 40,4 ± 16,8 (SE 1,57) 0,079 
   RAE  0,22 ± 0,22 (SE 0,03) 0,05 ± 0,09 (SE 0,01) <0,001 
ESTADIO (TNM)     
   IA 38 (20,5) 1 (1,4) 37 (32,2) <0,001 
   IB 20 (10,8) 3 (4,3) 17 (14,8)  
   IIA 10 (5,4) 3 (4,3) 7 (6,1)  
   IIB 28 (15,1) 8 (11,4) 20 (17,4)  
   IIIA 28 (15,1) 14 (20,0) 14 (12,2)  
   IIIB 32 (17,3) 19 (27,1) 13 (11,3)  
   IIIC 29 (15,7) 22 (31,4) 7 (6,1)  
PONTUAÇÃO      
Grupo I[0-30] 85 (45,9) 12 (17,1) 73 (63,5) <0,001 
Grupo II[31-69] 46 (24,9) 19 (27,1) 27 (23,5)  
Grupo III[≥70] 54 (29,2) 39 (55,7) 15 (13,0)  

(%) porcentagem de pacientes; Média ± Desvio Padrão; SE (Erro Padrão)  
 

A curva de sobrevida correspondente a cada grupo da pontuação é 

representada na Figura 4.Há diferença estatística entre os três grupos, em 

que, depois de cinco anos, no grupo I, aproximadamente, 85% dos pacientes 

estavam sem evidência de recorrência, enquanto nos grupos II e III, 

aproximadamente, 59% e 27% dos pacientes, respectivamente, estavam 

livres da doença, (P<0,001).  
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Figura 4 - Curva de Kaplan-Meier do SPP (GIRCG). Todos os pacientes 
(185) receberam ressecção R0 por GC no HCFMUSP de 2001 a 2007. Cada 
linha representa a sobrevida de pacientes dentro de um subgrupo do SPP 
(teste de LogRank p<0,001). 

 

Quando dividi-se os pacientes em 10 subgrupos, a maioria dos 

pacientes situou-se nos extremos da curva de distribuição de pontuação. A 

minoria localizou-se no meio, com risco intermediário de apresentar 

recorrência (Figura 5). 
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Figura 5 - Distribuição dos níveis de pontuação em pacientes do HCFMUSP. 
A maioria dos pacientes foi alocada nos extremos da distribuição de 
pontuação, ao passo que a minoria foi classificada como grupo de risco 
intermédio. 

 
Quando correlacionamos a pontuação dos pacientes com seus 

respectivos níveis de estadio, nota-se que a maioria dos pacientes em 
estadios clínicos melhores possui pontuação baixa e que a maioria dos 
pacientes em estadios clínicos piores possui pontuação alta (Figura 6). 
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Figura 6 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre níveis de 
pontuação e estadio clínico (teste de Kruskal-Wallis p < 0,001). 
 

A recorrência do CG ocorreu em 70 (37,8%) dos 185 pacientes. A 

média de idade destes pacientes foi de 60 anos (± 12,5; SE 1,49, amplitude 

de 33 a 88). A média de idade dos pacientes sem recorrência foi de 59,5      

(± 13; SE 12,9 amplitude de 22 a 87), não havendo diferença estatística 

entre os dois grupos (p=0,783) (Figura 7). 
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Figura 7 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre pacientes com e 
sem recorrência da doença e idade (t teste p = 0,783). 
 

O tempo mediano de recorrência foi de 22,2 meses (mínimo de 5,9 e 

máximo de 98,1).  

Quanto ao sexo, dos pacientes com recorrência, 41 (58,6%) eram 

homens e 29 (41,4%) mulheres. Não houve diferença estatística entre os 

gêneros, e 65 (56,5%) dos pacientes sem recorrência eram homens e 50 

(43,5%) eram mulheres (p=0,785) (Figura 8). 
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Figura 8 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e gênero (teste Qui-quadrado p=0,785). 

 

Dos pacientes com recorrência, em 42 (60%), a localização foi no 

terço distal, 21 (30%) no terço médio e 7 (10%) no terço proximal. Nos 

pacientes sem recorrência, 78 (67,8%) se localizaram no terço distal, 26 

(22,6%) no terço médio e 11 (9,6%) no terço proximal, não havendo 

diferença estatística em entre os dois grupos (p=0,508) (Figura 9). 
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Figura 9 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e localização do tumor (teste Qui-quadrado              
p=0,508). 

 

A GT foi realizada em 43 (61,4%) dos pacientes com recorrência e em 

54 (47%) dos pacientes sem recorrência. A GST foi realizada em 27 (38,6%) 

dos pacientes com recorrência e em 61 (53%) dos pacientes sem 

recorrência, não havendo diferença estatística em entre os dois 

grupos(p=0,056) (Figura 10).  
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Figura 10 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e tipo de cirurgia realizada (teste Qui-quadrado                   
p=0,056). 

 

A média de linfonodos ressecados foi de 45,5 (± 18,8; SE 2,24 

amplitude de 20 a 114) para pacientes com recorrência e de 40,4 (± 16,8; SE 

1,57 amplitude de 15 a 88) para os pacientes sem, não havendo diferença 

estatística entre eles (p=0,079) (Figura 11). A média de linfonodos 
acometidos nos pacientes que apresentaram recorrência foi de 9,4            

(± 9,6; SE 1,14 amplitude de 0 a 44), enquanto nos pacientes sem recidiva 

foi de 1,9 (± 4,3; SE 0,40 amplitude de 0 a 40) (p<0,001) (Figura 12). A razão 

linfonodos acometidos e ressecados (RAE) foi de 0,22 (± 0,22; SE 0,03 
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amplitude de 0 a 0,96) para os pacientes com recorrência e de 0,05 (± 0,09; 

SE 0,01 amplitude de 0 a 0,51) para os sem recidiva(p<0,001) (Figura13). 

 

 
Figura 11 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre pacientes com 
e sem recorrência da doença, e número de linfonodos examinados (teste de 
Mann-Whitney p=0,079). 
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Figura 12 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre pacientes com 
e sem recorrência da doença, e número de linfonodos acomemetidos (teste 
de Mann-Whitney p<0,001). 
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Figura 13 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre pacientes com 
e sem recorrência da doença, e RAE (teste de Mann-Whitney p<0,001). 

 

Em relação ao grau de penetração na parede gástrica, dos pacientes 

com recidiva, dois (2,9%) foram operados por CGP, um (1,4%) restrito à 

camada mucosa (T1a) e um (1,4%) com invasão até a submucosa (T1b). 

Oito (11,4%) pacientes tiveram invasão até a muscular própria (T2), 18 

(25,7%) até a camada subserosa (T3), 39 (55,7%) até a serosa (T4a) e três 

(4,3%) acometeram estruturas adjacentes (T4b).Dos pacientes sem 

recorrência, 44 (38,3%) tiveram CGP, sendo 23 (17,4%) restritos à camada 

mucosa (T1a) e 21 (18,2%) com invasão até a submucosa (T1b). Dezessete 

(14,8%) pacientes tiveram invasão até a muscular própria (T2), 14 (12,2%) 

até a camada subserosa (T3), 38 (33%) até a serosa (T4a) e dois (1,8%) 

acometeram estruturas adjacentes (T4b) (p<0,001) (Figura 14). 
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Figura 14 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e grau de penetração do tumor T (teste Qui-
quadrado p<0,001). 

 

Quando analisamos o comprometimento linfonodal dos pacientes 

com recorrência, 11 (15,7%) pacientes foram considerados N0, nove 

(12,9%) N1, 14 (20%) N2 e 36 (51,4%) N3. Dos pacientes sem recorrência, 

68 (59,1%) pacientes foram considerados N0, 18 (15,7%) N1, 20 (17,4%) N2 

e nove (7,8%) N3 (p<0,001) (Figura 15).  
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Figura 15 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e nível de comprometimento linfonodal N (teste Qui-
quadrado p<0,001). 

 

Considerando o TNM dos pacientes com recorrência, um (1,4%) era 

estadio IA, três (4,3%) estadio IB, três (4,3%) IIA, oito (11,4%) IIB, 14 (20%) 

IIIA, 19 (27,1%) IIIB e, finalmente, 22 (31,4%) IIIC. Para os pacientes sem 

recorrência, 37 (32,2%) eram estadio IA, 17 (14,8%) estadio IB, sete (6,1%) 

IIA, 20 (17,4%) IIB, 14 (12,2%) IIIA, 13 (11,3%) IIIB e, finalmente, 7 (6,1%) 

IIIC (p<0,001) (Figura 16). 
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Figura 16 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e estadiamento TNM (teste Qui-Quadrado                 
p=0,001). 

 

O valor médio da pontuação dos pacientes com e sem recorrência 

foram, respectivamente, 68,2 (± 29,7 amplitude de 3,7 a 99,7) e 30,5 (± 29,4 

amplitude de 2,57 a 97,7) (P<0,001) (Figura 17). No grupo de pacientes que 

apresentaram recorrência da doença, 12 (17,1) % eram do grupo I, 19 

(27,1)% do grupo II e 39 (55,7%) do grupo III. Em relação aos pacientes sem 

recorrência, nos grupos I, II e III, permaneceram 73 (63,5%), 27 (23,5)% e 15 

(13%), respectivamente (P<0,001) (Figura 18).  
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Figura 17 - Gráfico de Caixa demostrando associação entre pacientes com 
e sem recorrência da doença, e pontuação (teste de Mann-Whitney                
p<0,001). 
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Figura 18 - Gráfico de Barras demostrando associação entre os pacientes 
com e sem recorrência, e grupos I, II e III (teste Qui-Quadrado p<0,001). 

 

O risco cumulativo de recorrência é representado na Figura 19. O 

risco estimado, após cinco e 10 anos de seguimento, é de 35,1%                 

(IC 95% 0,28 a 0,42) e 38,7% (IC 95% 0,31 a 0,46), respectivamente. 
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Figura 19 - Risco cumulativo de recorrência (método de Kaplan-Meier) em 
185 pacientes que receberam ressecção R0 por GC no HCFMUSP. O risco 
estimado de recorrência em 5 e 10 anos de seguimento é, respectivamente, 
de 35,1% (IC 95% 0,28 a 0,42) e 38,7% (IC 95% 0,31 a 0,46). A quantidade 
de pacientes em situação de risco em cada subperíodo é indicada na tabela 
inferior. 

 

Quando dividiu-se a incidência de recorrência novamente em 10 

subgrupos, notou-se forte relação entre incidência de recorrência e nível do 

valor da pontuação obtida, ou seja, o risco de recorrência aumentou 

notavelmente com os valores de pontuação. O mesmo ocorre no 

estadiamento TNM em que, quanto maior o estadio clínico, maior a 

probabilidade de ocorrer recidiva do câncer (Figuras 20 e 21). 
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Figura 20 - Incidência de recorrência em subgrupos de pontuação. 
Observou-se uma forte correlação entre incidência de recorrência e níveis de 
pontuação. 
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Figura 21 - Incidência de recorrência conforme estadiamento TNM. Quanto 
maior o estadio clínico, maior a chance de recorrência, com exceção dos 
estadios IIA e IIB nos quais não há diferença estatística em se apresentar 
recidiva da doença. 
	  

A maioria dos pacientes apresentou valores de pontuação alto ou 

baixo, ou seja, situou-se nos extremos da curva de distribuição. Pacientes 

com pontuação alta tiveram maior probabilidade de recorrência em curto 

espaço de tempo, enquanto pacientes com pontuação baixa permaneceram 

livres de doença por longo período. Oito (4,3%) pacientes com pontuação  

maior que 90 não apresentaram recidiva e quatro (2,1%) pacientes com 

pontuação menor que 10 tiveram recorrência (Figura 22).  
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Figura 22 - Correlação entre SPP do GIRCG e tempo de seguimento 
(meses) em 185 pacientes tratados no HCFMUSP. A maioria dos pacientes 
com pontuação alta recorreu dentro de dois anos, enquanto os pacientes 
com pontuação baixa permaneceram livres da doença por longo tempo de 
seguimento. 
 

A comparação entre o risco previsto de recorrência de acordo com o 

valor da pontuação obtida pelos pacientes do GIRCG e HC está 

representada na Figura 23. As curvas são correspondentes e se sobrepõem 

em sua maioria, com exceção dos valores entre 60 e 70, em que ocorre uma 

inversão. 
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Figura 23 - Definição linear do risco de recorrência de acordo com o nível de 
pontuação. Pacientes previstos do GIRCG (linha tracejada em preto) e 
pacientes observados no HCFMUSP (linha sólida em vermelho).A 
distribuição dos pacientes do HCFMUSP é demonstrado na tabela. (IC95%: 
linha pontilhada em vermelho). 

 

Considerando o valor da pontuação de 50, como ponto de corte, o SPP 

corretamente previu recorrência em 50 dos 70 pacientes (sensibilidade de 

71,4% - IC95% 0,61 a 0,82), enquanto a ausência de recorrência foi prevista 

em 88 dos 115 pacientes (especificidade de 75,6% – IC95% 0,69 a 0,84), 

sendo a acurácia global de 74,6% (IC95% 0,68 a 0,81). Dos 77 pacientes 

que tiveram pontuação maior que 50, a recorrência da doença foi verificada 

em 50 (valor preditivo positivo de 64,9% – IC95% 0,54 a 0,75) e, dos 108 

pacientes, em que a pontuação foi menor que 50, 88 pacientes não tiveram 

recidiva (valor preditivo negativo de 81,5% – IC95% 0,74 a 0,89)      

(Tabela 3). 
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Tabela 3 – Comparação entre os níveis de pontuação com a presença ou 
ausência de recorrência 

 Sp Se NPV PPV Ac 

HCFMUSP 
71,4 

(60,9 – 82,0) 

76,5 

(68,8 – 84,3) 

81,5 

(74,2 – 88,8) 

64,9 

(54,3 – 75,6) 

74,6 

(68,3 – 80,9) 

GIRCG (s) 81,1 83,5 – – 82,2 

GIRCG (v) 84,1 88,1 – – 86,1 

(SP: especificidade, SE: sensibilidade, VPN: valor preditivo negativo, VPP: valor preditivo 
positivo, Ac: Acurácia, (s): grupo de estudo, (v): grupo de validação, (Intervalo e Confiança) 

 

Para avaliar a eficácia do SPP na previsão de recorrência em 

comparação ao sistema da UICC (TNM), uma regressão logística múltipla 
foi realizada, incluindo recorrência como variável dependente, e pontuação e 

estadio como covariáveis. Em consonância com os resultados obtidos pelo 

GIRCG, apenas os valores do SPP provaram ser uma variável de previsão 

significante (P<0,0001), enquanto o estadio do tumor não mostrou a mesma 

significância (p=0,416: p=0,416 para Ia, p=0,948 para Ib, p=0,240 para IIa,   

p=0,911 para IIb, p=0,529 para IIIa, p=0,841 para IIIb e p=0,883 para IIIc 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Regressão Logística Múltipla 
Variável OR IC95% Valor p 

SPP 1,04 1,03 1,05 < 0,001 

(OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança) 
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A cirurgia permanece como principal tratamento com intuito 

potencialmente curativo do CG. Atualmente, o prognóstico do paciente 

tratado por CG é estimado com base no sistema de estadiamento AJCC 

(TNM), ou seja, grau de invasão, estado linfonodal e presença de    

metástases 20. Outros fatores, como idade, sexo, comorbidades, diâmetro do 

tumor 24,25, classificação de Bormann 26, RAE 24,26,27, grau de diferenciação 

celular, invasão vascular, ploidia de DNA 24,27,28 e tipo de tratamento 

realizado 25-27, que podem ter impacto sobre prognóstico, não são 

rotineiramente analisados. Há alguns anos, outros fatores foram reportados 

como relevantes no prognóstico da sobrevida do CG, como células tumorais 

livres no peritôneo 29, instabilidade microssatélite 30-32, perda de genes 

supressores de tumor 33 e multiplicidade de marcadores moleculares 34.       

A integração destas variáveis em nomogramas produziu modelos mais 

precisos de previsão de recorrência e sobrevida livre de doença que o 

sistema TNM. Eles são ferramentas baseadas em estatísticas que fornecem 

a probabilidade de um determinado prognóstico. Isto porque ele reflete não 

apenas as características do tumor, mas o status do hospedeiro e é capaz 

de incorporar mais parâmetros clinicopatológicos que o sistema de estadio 

TNM 35. 

Para que um modelo de nomograma ou sistema de pontuação 

prognóstico seja considerado eficaz e aplicável clinicamente de rotina, é 

necessário que seja validado por diferentes grandes estudos, em locais 

geograficamente diferentes e com populações diferentes, analisando o 

comportamento patológico e prognóstico de uma determinada              

doença 14-16,36-39. Diferentemente da maioria dos nomogramas criados para o 

CG, que, basicamente, preveem a probabilidade de sobrevida, o nomograma 

criado pelo GIRCG busca, simplesmente, prever o risco de recorrência de 
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doença após tratamento curativo com base no estadio patológico do tumor e 

do tratamento realizado (linfadenectomia D1-D2/D3).  

Os resultados obtidos no presente estudo foram bastante semelhantes 

ao do grupo italiano. Quanto ao sexo, em ambas as análises, houve maior 

prevalência de pacientes do sexo masculino (57,3% dos pacientes HC vs. 

63,2% dos pacientes do GIRCG). A média de idade deste estudo foi de 59,7 

anos vs. 63 anos no GIRGC. Também houve maior prevalência de tumores 

localizados no terço distal (64,9% – HC vs. 51% –GIRCG). A recorrência da 

doença ocorreu em, aproximadamente, 38% dos pacientes do HC vs. 50% 

do GIRCG, sendo tempo médio de 22 vs. 19 meses, respectivamente. Em 

ambos os grupos, a maioria dos pacientes apresentou recorrência antes de 

dois anos após a cirurgia. Apenas quatro (2,1%) dos pacientes deste estudo 

e 13(2,4)% dos pacientes do GIRCG apresentaram recorrência após cinco 

anos de seguimento. Nos pacientes do HC, a realização de GT foi 

discretamente maior em relação a GST (52,4% vs. 47,6%), o que não 

ocorreu no grupo italiano (46,6% vs. 53,4%).  O tempo médio de seguimento 

global e de seguimento dos pacientes livres de doença foram maiores nos 

pacientes do HC em relação aos do GIRCG (73 vs. 56 meses e 103 vs. 94 

meses, respectivamente). Ao se analisar o risco cumulativo de recorrência 

em 5 e 10 anos (35,1% e 38,7%, respectivamente), nota-se que não há 

aumento expressivo na incidência de recorrência após cinco anos de 

seguimento, mostrando que a recidiva da doença ocorre na maioria dos 

pacientes neste período. Em ambos os centros, houve maior incidência de 

tumores avançados – T3/T4 (58,9% – HC vs. 46,3% – GIRCG) e sem 

acometimento linfonodal (42,7 % – HC vs. 40,6% – GIRCG). 

Quando comparamos as pontuações obtidas, os resultados 

mantiveram importante semelhança. A grande maioria dos pacientes obteve 

pontuações altas ou baixas, ou seja, com risco alto ou baixo de recorrência. 

A minoria recebeu pontuação intermediária, apresentando risco moderado 

de recidiva.  
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Quando comparamos a pontuação com a presença ou ausência de 

recidiva entre os dois estudos, houve melhor sensibilidade (Se), 

especificidade (Sp) e acurácia global (Ac) dos pacientes do GIRCG em 

relação aos pacientes do HC (Tabela 8). No entanto, ao se sobrepor as 

curvas de recorrência previstas e observadas de acordo com a pontuação 

entre os dois estudos, observa-se expressiva semelhança em praticamente 

todos os subgrupos de pontuação, com exceção da pontuação entre 60 e 

70, em que ocorre inversão na curva dos pacientes do HC (Figura 23). Isto 

pode ser explicado devido ao pequeno número de pacientes com esta 

pontuação. Apenas treze (7%) pacientes do HCFMUSP apresentavam esta 

pontuação, entre 60 e 70, e, destes, apenas quatro (30%) tiveram 

recorrência, ao passo, nos pacientes do GIRCG, 58 (13,2%) pacientes 

apresentavam esta pontuação, número bem mais expressivo e 47 (81%) 

deles tiveram recidiva da doença. Desta forma, pode-se inferir que, com 

maior número de pacientes nesta faixa de pontuação (60-70), as curvas dos 

dois estudos se aproximariam.De fato, uma característica especial do SPP é 

reduzir fortemente o número de casos no grupo intermediário (valor entre 30 

e 70), e concentrá-los nos extremos da distribuição da curva de pontuação. 

Neste grupo com poucos pacientes, apenas um evento (recorrência) altera a 

porcentagem de sobrevida notavelmente. 

Apesar do trabalho original do GIRCG mencionar a utilização de 

análise multivariada para comparar o SPP e o sistema TNM, na realidade, foi 

utilizado um modelo de regressão logística múltipla. Este tipo de engano na 

nomenclatura deste método estatístico ocorre, com frequência, na literatura 

médica mundial 40. Em ambos os estudos, apenas o SPP provou ser uma 

variável preditiva significante quando comparado ao sistema TNM. 

O nomograma criado pelo MSKCC para pacientes submetidos à 

ressecção R0 por CG, que analisa sexo, idade, localização do tumor, tipo 

histológico de Lauren, número de linfonodos positivos e negativos, 

profundidade de invasão, mostrou ser uma importante e precisa ferramenta 

de previsão de probabilidade de SRC em cinco e nove anos individualmente 

para pacientes e não para pacientes em grupos de estadio clínico. Deve-se 
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enfatizar que estes achados já foram validados por vários trabalhos no 

Ocidente e, mais recentemente, no Oriente. Petters et al. (2009) validaram 

este nomograma em estudo realizado em pacientes holandeses, 

independentemente da extensão da linfadenectomia realizada 14. Em estudo 

realizado por Novotny et al. (2006), na Alemanha, a calibração do 

nomograma comparando previsão de sobrevida com sobrevida real foi 

excelente 15. Chen et al. (2013) realizaram um estudo coorte analisando 979 

pacientes chineses submetidos à ressecção R0 por CG para validar o 

nomograma do MSKCC. Eles concluíram que, mesmo em população 

oriental, o nomograma foi capaz de prever SRC com maior eficácia quando 

comparado ao sistema TNM 16. Por outro lado, os mesmos resultados não 

foram obtidos por Koc et al. (2009) que, utilizando 65 pacientes turcos 

operados por CG com ressecção R0, não obtiveram a mesma acurácia em 

validar o nomograma do MSKCC 38. 

Costa et al. (2005) analisaram, retrospectivamente, 230 pacientes com 

CG submetidos a cirurgias curativas e paliativas, e criaram um sistema de 

pontuação prognóstico. Apesar de 20% de pacientes que receberam 

tratamento cirúrgico não curativo (R1/R2) serem incluídos no estudo, este 

sistema de pontuação mostrou superioridade em relação ao sistema TNM 

em prever prognóstico. Além disso, alguns fatores independentes, como 

sexo masculino, perda de peso, número de leucócitos pré-operatório, RAE, 

tipo de linfadenectomia, mostraram ter pior prognóstico e maior risco de 

mortalidade 10. 

Hirabayashi et al. (2014) analisando 5.196 pacientes operados por CG 

localmente avançados sem invasão de serosa com ressecções R0 em 

diversos centros no Japão criaram um nomograma incluindo invasão 

linfovascular, tipo histológico e tipo macroscópico como fatores prognósticos 

independente. Este estudo coorte demostrou superioridade em prever 

sobrevida global quando comparado à classificação TNM 39. 

Embora nenhum dos dois sistemas possa ser considerado padrão-ouro 

em predizer risco de recorrência da doença, o SPP possui discriminação 

melhor e, para alguns pacientes, a mudança no prognóstico será significativa 



7 Anexos  45 

	  

clinicamente. Além disso, uma das potenciais utilidades do SPP é que ele 

pode superar algumas limitações do sistema TNM, como a heterogeneidade 

dentro dos estadios e não considerar o tipo de tratamento realizado. Por 

exemplo, estadio IIB incluem pacientes T4aN0, T3N1, T2N2 e T1N3 que 

possuem prognósticos diferentes, enquanto que o SPP atribui risco de 

acordo com a pT e pN separadamente 41. Além disso, o tipo de 

linfadenectomia realizado tem impacto direto no risco de recorrência e no 

correto estadiamento dos pacientes. De acordo com o sistema de pontuação 

do GIRCG, um paciente com tumor proximal, T1N0 submetido à 

linfadenectomia D1 teria 53% de risco de recorrência, enquanto ao se 

realizar linfadenectomia D2, neste mesmo paciente, esta chance cairia para 

24%. O sistema de estadiamento TNM possui grande utilidade clínica e, 

apesar de sua limitações, não deve ser substituído pelo SPP. Eles devem 

ser utilizados em conjunto, identificando os grupos de maior risco e, então, 

individualizar os pacientes quando necessário. 

O SPP do GIRCG também possui algumas limitações. Primeiro, ele 

não considera as comorbidades dos pacientes como variáveis. Embora seja 

difícil categorizá-las e quantificá-las devido a imensa diversidade existente, 

espera-se que pacientes com doenças crônicas graves possuam pior 

prognóstico, independente do estadio do tumor e do tratamento realizado. 

Segundo, nenhum paciente que foi utilizado para construção do modelo do 

SPP recebeu quimio/radioterapia adjuvante (QRT). Na época da publicação 

(2005), não havia protocolos que demonstravam real benefício do tratamento 

QRT em pacientes submetidos à ressecção R0 42. Hoje, muitos estudos 

comprovaram aumento de sobrevida global e sobrevida livre de doença com 

QRT adjuvante em pacientes submetidos a cirurgias curativas para o        

CG 43-47. Em estudo realizado por Dikken et al. (2014), utilizando o 

nomograma do MSKCC em pacientes que foram submetidos à ressecção R0 

por CG e que receberam QRT adjuvante, houve aumento de 20% na 

sobrevida observada quando comparada à sobrevida prevista para os 

pacientes que receberam QRT pós-operatória. Estes dados corroboram a 
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necessidade de atualizar nomogramas com a incorporação de estratégias 

multimodais 48. 

Existem, também, algumas limitações deste estudo. O SPP do GIRCG 

foi validado utilizando dados retrospectivos de uma única instituição 

brasileira. Para sua utilização em âmbito nacional, é necessário que outros 

centros brasileiros realizem esta validação. Ainda, pacientes que receberam 

QRT adjuvante foram utilizados para validação do nomograma italiano. Não 

se sabe se isto poderia ter algum impacto sobre os resultados. 

A fórmula obtida a partir deste modelo, descrito na seção Pacientes e 

Método, pode ser facilmente incluída em qualquer programa de banco de 

dados, e o valor prognóstico da pontuação verificada. A inclusão da fórmula 

no programa de banco de dados, com o cálculo automático da pontuação, 

poderia tornar a sua utilização simples e disponível em todo o mundo. Se 

confirmado por outros estudos de validação, será possível, no momento da 

alta do paciente, prever a probabilidade de recorrência e planear terapias 

adjuvantes adequadas e exames de acompanhamento. Uma seleção 

adequada dos pacientes pode aumentar a eficácia de terapias adjuvantes, e 

um diagnóstico precoce de recidiva pode oferecer chance de cura ou 

melhorar a sobrevida dos pacientes que apresentarem recorrência da 

doença 49,50. 
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Este estudo validou o sistema de pontuação prognóstico do GIRCG 

que prevê recorrência da doença após tratamento cirúrgico radical do CG. 

O sistema de pontuação prognóstico do GIRCG é simples, facilmente 

reproduzível e possui boa aplicabilidade clínica. 
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A definição de subgrupos de pacientes com o mesmo prognóstico 

poderá desempenhar papel essencial na pesquisa clínica do câncer gástrico 

e apresentar, eventualmente, diferentes respostas a novos regimes de 

tratamento adjuvante. 
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ANEXO A - Classificação T 
ESTADIO DESCRIÇÃO 

TX Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Sem evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ. Intra-epitelial sem invasão da lâmina própria 

T1 Invasão da lâmina própria (muscular da mucosa ou submucosa) 

                   T1a Invasão da muscular da mucosa 

                   T1b Invasão da submucosa 

T2 Invasão da muscular própria 

T3 Penetração da subserosa sem invasão de peritônio visceral ou 
órgãos adjacentes 

T4 Invasão da serosa ou tecidos adjacentes 

                   T4a Invasão da serosa 

                   T4b Invasão de órgãos adjacentes 

FONTE: Classificação TNM no câncer gástrico 7ª ed., 201020. 
Categoria T representa a penetração do tumor na parede gástrica. 
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ANEXO B - Classificação N 
ESTÁGIO DESCRIÇÃO 

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Sem envolvimento linfonodal 

N1 1-2 linfonodos invadidos 

N2 3-6 linfonodos invadidos 

N3 7 linfonodos invadidos 

              N3a 7 a 15 linfonodos invadidos 

              N3b >15 linfonodos invadidos 

FONTE: Classificação TNM no câncer gástrico 7ª ed., 201020. 
Categoria N representa comprometimento linfonodal. 
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ANEXO C - Classificação M 
ESTÁGIO DESCRIÇÃO 

MO Sem metástases a distância 

M1 Com metástases a distância 

FONTE: Classificação TNM no câncer gástrico 7ª ed., 201020. 
Categoria M representa a presença ou ausência de metástase a distância. 
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ANEXO D - Estações linfonodais, localização do tumor e tipos de 
linfadenectomias no câncer gástrico de acordo com a Associação Japonesa 
do Câncer Gástrico 

  LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA DO 
TUMOR NO ESTÔMAGO 

ESTAÇÃO 
LINFONODAL 

(NO.) 
Descrição Terço 

proximal 
Terço 
médio 

Terço 
distal 

1 Paracárdico direito 1 1 2 
2 Paracárdico esquerdo 1 3 M 
3 Pequena curvatura 1 1 1 
4sa Gástricas curtas 1 3 M 
4sb Gastroepiploica esquerda 1 1 3 
4d Gastroepiploica direita 2 1 1 
5 Suprapilórica 3 1 1 
6 Infrapilórica 3 1 1 
7 Art. gástrica esquerda 2 2 2 
8a Art. hepática comum anterior 2 2 2 
8p Art. hepática comum anterior 3 3 3 
9 Troco celíaco 2 2 2 
10 Hilo esplênico 2 3 M 
11p Art. Esplênica proximal 2 2 2 
11d Art. Esplênica distal 2 3 M 
12a Ligamento hepatoduodenal 

anterior 
3 2 2 

12b,p Ligamento hepatoduodenal 
posterior 

3 3 3 

13 Retropancreático M 3 3 
14v Veia mesentérica superior M 3 2 
14a Art. mesentérica superior M M M 
15 Cólica média M M M 
16al Hiato aórtico 3 M M 
16a2,b1 Para-aórtico medial M 3 3 
16b2 Para-aórtico caudal M M M 

Japanese Gastric Cancer Association (1998). Japanese classification of gastric carcinoma, 
2nd English edition. Gastric Cancer 1:10–24 
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ANEXO E - Estadiamento anátomo-patológico do Câncer Gástrico (pTNM) 
ESTADIAMENTO T N M 

Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio IA T1 N0 M0 

Estadio IB 
T2 N0 M0 
T1 N1 M0 

Estadio IIA 
T3 N0 M0 
T2 N1 M0 
T1 N2 M0 

Estadio IIB 

T4a N0 M0 
T3 N1 M0 
T2 N2 M0 
T1 N3 M0 

Estadio IIIA 
T4a N1 M0 
T3 N2 M0 
T2 N3 M0 

Estadio IIIB 
T4b N0 ou N1 M0 
T4a N2 M0 
T3 N3 M0 

Estadio IIIC 
T4b N2 ou N3 M0 
T4a N3 M0 

Estadio IV Qualquer T Qualquer N M1 
FONTE: Classificação TNM no câncer gástrico 7ª ed., 201020. 
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ANEXO F – Dados referente aos 208 pacientes selecionados com 
diagnóstico de CG operados no HCFMUSP 
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