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Resumo 

Tapia Baca JA. Resultados oncológicos da reação desmoplásica no câncer de 

cólon não metastático [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: A reação desmoplásica ou desmoplasia é a produção excessiva de 

tecido conjuntivo em torno de células tumorais. Foi demostrado que tecido bem 

definido reduz a invasão neoplásica, enquanto a presença de colágeno tipo 

quelóide e estroma mixóide facilitaram a proliferação de células do câncer 

colorretal. Objetivo: Analisar os resultados oncológicos da reação 

desmoplásica, aplicando a classificação de Ueno, em doentes operados de 

câncer de cólon não metastático quanto à sobrevida e à recidiva. Métodos: 

Pacientes com adenocarcinoma de cólon pT3-pT4 tratados cirurgicamente entre 

janeiro 2010 - dezembro 2012, com acompanhamento no mínimo 5 anos. 

Analisaram-se variáveis clínicas, anatomopatológicas, a desmoplasia pelo 

método de Jass e reavaliação da desmoplasia pelo método de Ueno, baseando-

se na presença ou não de colágeno tipo quelóide e estroma mixóide. A 

concordância para a variação interobservador da desmoplasia pelo método de 

Ueno foi realizada pelo coeficiente Kappa. Resultados: Analisados 96 

pacientes, a desmoplasia pelo método de Jass foi leve em 39,6%, moderada em 

49% e intensa em 11,5%. Pelo método de Ueno foi madura em 63,5%, 

intermediária em 27,1% e imatura em 9,4%. Na análise bivariada da sobrevida 

global, pN (p=0,002), invasão angiolinfática (p=0,020), a desmoplasia pelo 

método de Ueno (p=0,039) e recidiva tumoral (p=<0,001) foram estatisticamente 

significativas, na análise multivariada, a invasão angiolinfática (p=0,015) e 

recidiva tumoral (p=<0,001) foram considerados fatores de risco independentes. 

Na análise bivariada da sobrevida livre de doença, pT (p=0,005), pN (p=0,010) e 

a desmoplasia pelo método de Ueno (p=0,031) foram estatisticamente 

significativas, na análise multivariada, pT (p=0,003), pN (p=0,023), foram 

considerados fatores de risco independentes. O Kappa foi de 0,63. Conclusão: 

A classificação de desmoplasia pelo método de Ueno não influenciou 

estatisticamente na sobrevida global dos pacientes e o componente mixóide na 

desmoplasia imatura sugeriu maior risco de morte ou recidiva.  

Descritores: Neoplasias colorretais; Reação desmoplásica; Fibrose; 

Fibroblastos. 
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Abstract 

Tapia Baca JA. Oncological outcomes of desmoplastic reaction in non-metastatic 

colon cancer [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2022. 

Introduction: Desmoplastic reaction or desmoplasia is the excessive production 

of connective tissue around tumor cells. It was demonstrated that well-defined 

peri-tumor connective tissue reduces neoplastic invasion, while the presence of 

keloid collagen and myxoid stroma facilitated the proliferation of colorectal cancer 

cells. Objective: To analyze the oncological outcomes of desmoplastic reaction, 

applying the Ueno classification, in operated patients for non-metastatic colon 

cancer regarding survival and recurrence. Methods: Patients with pT3-pT4 colon 

adenocarcinoma surgically treated between January 2010 - December 2012, with 

follow-up at least 5 years. Clinical and pathological variables, desmoplasia by the 

conventional method according to Jass and reassessment of desmoplasia by the 

Ueno method were analyzed, based on the presence or absence of keloid 

collagen and myxoid stroma. The agreement for the interobserver variation of 

desmoplasia by the Ueno method was performed using the Kappa coefficient. 

Results: 96 patients were analyzed, desmoplasia by the Jass method was mild 

39.6%, moderate 49% and severe 11.5%. According to the Ueno method, 63.5% 

mature, 27.1% intermediate and 9.4% immature. In the bivariate analysis of 

overall survival, pN (p=0.002), angiolymphatic invasion (p=0.020), desmoplasia 

by the Ueno method (p=0.039) and tumor recurrence (p=<0.001) were 

statistically significant, in the multivariate analysis, angiolymphatic invasion 

(p=0.015) and tumor recurrence (p=<0.001) were considered independent risk 

factors. In the bivariate analysis of disease-free survival, pT (p=0.005), pN 

(p=0.010) and desmoplasia by the Ueno method (p=0.031) were statistically 

significant, in the multivariate analysis, pT (p=0.003), pN (p=0.023), were 

considered independent risk factors. The kappa was 0.63. Conclusion: The 

classification of desmoplastic reaction by the Ueno method did not statistically 

influence the overall survival of patients and the myxoid component of the 

immature desmoplasia suggested a highest risk of death or recurrence. 

Descriptors: Colorectal neoplasms; Desmoplastic reaction; Fibrosis; 

Fibroblasts. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O câncer colorretal (CCR) é a terceira causa mais comum de câncer 

quanto a incidência e é a segunda causa mais comum de mortes por câncer no 

mundo em ambos os sexos1. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 

ocupa o segundo lugar na incidência de câncer2. 

Os estágios iniciais do CCR podem ser assintomáticos ou estar 

associados a desconforto abdominal, leve mudanças no hábito intestinal, com 

ou sem sangramento retal. O câncer de cólon do lado esquerdo pode causar 

constipação alternada com diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, perda de 

peso, sangramento retal e sintomas obstrutivos. O câncer de cólon do lado direito 

tende mais comumente a causar um desconforto vago e uma massa abdominal, 

anemia, fadiga e perda de peso3.  

O tipo histológico mais frequente em 90-95% é o adenocarcinoma, 

caracterizado pelo epitélio colunar com diferenciação variável sendo o 

adenocarcinoma mucinoso aquele que tem presença de >50% de mucina 

extracelular3. 

Em 1986 Dvorak4 determinou que um dos principais elementos do 

estroma tumoral é a angiogênese que é a formação de novos vasos sanguíneos; 

Jass5 demonstrou que as células inflamatórias representam uma resposta 

específica do hospedeiro contra o tumor; e Ohtani et al.6 estabeleceram que a 

desmoplasia é o tecido fibroso. Em conjunto esses fatores são os principais 

elementos do estroma tumoral que participam na progressão do câncer. 

Hewitt et al.7 em 1993 demostraram que a desmoplasia ou reação 

desmoplásica (RD), é uma produção excessiva de tecido conjuntivo em torno de 

células tumorais frequentemente associado a tumores invasivos. Dvorak4 

determinou que o tecido conjuntivo inclui componentes da matriz extracelular 

como fibronectina, colágeno I, III, IV, elastina e glicosaminoglicanos; e os 

fibroblastos, miofibroblastos e histiócitos que são células responsáveis pela 

síntese da matriz extracelular. Dvorak4, Ohtani et al.6 e Kunz-Schughart et al.8 

concluíram que todos esses componentes participam na multiplicação, migração 

e disseminação de células cancerígenas.  



________________________________________________________________________________________Introdução 3 
 

 

Ohtani et al.6 determinaram também que células musculares lisas foram 

observadas ocasionalmente no estroma de adenoma e carcinoma in situ, mas 

essas células não manifestaram alteração miofibroblástica. Os miofibroblastos 

são células intermediarias entre os fibroblastos e as células musculares lisas. 

Estes miofibroblastos provavelmente se originam na muscular da mucosa ou 

muscular própria e são observados com frequência no estroma do 

adenocarcinoma invasivo.  

Nakada et al.9 em 1998 determinaram que os carcinomas submucosos do 

cólon com invasão mínima não tiveram resposta desmoplásica, enquanto muitas 

lesões de carcinomas submucosos com invasão profunda tiveram uma resposta 

desmoplásica proeminente. Da mesma forma Ohtani et al.6 afirmaram que a RD 

vigorosa com proliferação de células do estroma foi induzida somente após a 

invasão das células do carcinoma além da muscular da mucosa.  

Em 1996, Martin et al.10 demostraram que no cólon normalmente, os 

miofibroblastos estão próximos aos colonocitos, onde depositam o colágeno tipo 

IV, o principal componente da membrana basal. Nos carcinomas invasivos, os 

miofibroblastos não estão em contato íntimo com as células epiteliais 

cancerígenas, mas estão presentes na RD. Essa associação epitelial-

mesenquimal é fisicamente interrompida, levando à produção de uma membrana 

basal anormal, defeituosa, de colágeno tipo IV. Os miofibroblastos que se 

infiltram no tumor são células migratórias que se acumulam na frente invasiva 

dos carcinomas colorretais. Eles produzem enzimas líticas capazes de degradar 

a membrana basal que circunda as glândulas tumorais. Os miofibroblastos 

também participam da síntese dos componentes da matriz extracelular do 

estroma tumoral, o que poderia posteriormente alterar as propriedades adesivas 

e migratórias das células epiteliais do câncer de cólon. Estes resultados 

publicados por Martin et al.10 sugerem que os miofibroblastos que se infiltram no 

tumor desempenham papel na invasão e na metástase das células tumorais 

colorretais. Esta reação pode originar-se de fibroblastos ativados, de pericitos 

vasculares positivos para actina de músculo liso, ou de células musculares lisas 

parcialmente desdiferenciadas da muscular da mucosa ou da muscular própria.  

A RD tem sido estudada nos adenocarcinomas invasores de pulmão por 

Okudera et al.11, mama por Hasebe et al.12 e alguns tumores do trato 

gastrointestinal por Caporale et al.13 e Korc et al.14, demonstrando a associação 
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entre desmoplasia, invasão, desenvolvimento de metástase e recorrência 

tumoral.  

No câncer de cólon, os resultados não estão bem estabelecidos, alguns 

autores: Halvorsen et al.15, Shepherd et al.16, Jass et al.17 e Liotta et al.18, 

envolveram a desmoplasia no câncer de cólon, como fator prognóstico adverso, 

que pode representar um obstáculo ao sistema imune do hospedeiro à neoplasia 

e facilitar as células tumorais no processo de invasão de vasos sanguíneos e 

metástases em diferentes órgãos.  

Em 1986 Jass et al.17 demostram a influência prejudicial da fibrose na 

sobrevida no câncer do reto, mediante uma avaliação subjetiva na borda 

avançada do tumor.  Halvorsen et al.15 concluíram que a desmoplasia tumoral no 

câncer colorretal é uma variável prognóstica independente e está associada a 

um prognóstico desfavorável.   

Por outro lado, Martin et al.19 relataram um efeito benéfico da reação 

fibroblástica no câncer de cólon em ratos e sugeriram que o encapsulamento 

fibroso poderia ter um papel na regressão do tumor formando uma barreira física 

e limitando o suprimento nutricional ás células tumorais. Hewitt et al.7 

determinaram que a resposta desmoplásica limita a atividade invasiva das 

células neoplásicas no centro do tumor, mas não evita a disseminação do câncer 

colorretal por causa de sua deficiência na borda invasiva do tumor onde as 

características morfológicas da invasão ativa são relatadas como mais 

proeminentes.  

Enquanto estudos recentes dos autores Ueno et al.20, Caporale et al.21 e 

Coulson-Thomas et al.22 consideraram que a desmoplasia está envolvida como 

mediador do comportamento tumoral, sugeriu-se que ela possa prevenir a 

invasão do câncer através da construção de uma barreira, inibindo a migração e 

invasão de células neoplásicas. Lieubeau et al.23 demonstraram que as 

propriedades mecânicas dos miofibroblastos ativados por tumor impedem a 

penetração de linfócitos T nos nódulos tumorais, criando assim uma barreira 

física contra a reação imune. 

Em 2002, Ueno et al.20 determinaram que a categorização patológica do 

estroma fibrótico é útil para prever o prognóstico dos pacientes com carcinoma 

retal. Eles observaram uma grande diferença no padrão estromal entre tumores 

limitados às camadas musculares e tumores com disseminação extramural, os 
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quais apresentaram duas características patológicas do estroma na margem 

avançada, que são bandas largas de colágeno com hialinização brilhantemente 

eosinofílica (colágeno tipo quelóide) e estroma mixóide. Em 2004, Ueno et al.24 

demonstrou que a presença de um tecido estromal intermediário ou imaturo 

facilita a diferenciação de células cancerígenas retais, enquanto o chamado 

tecido estromal maduro é muito mais estável e acredita-se que reduz a invasão 

neoplásica, especialmente quando presente na borda invasiva da neoplasia.  

Halvorsen et al.15, Shepherd et al.16, Jass et al.17 e Liotta et al.18, 

publicaram trabalhos envolvendo a desmoplasia como fator prognóstico adverso, 

enquanto mais recentemente Ueno et al.20, Caporale et al.21 e Coulson-Thomas 

et al.22 consideram um fator protetor para sobrevida no câncer colorretal. Os 

últimos trabalhos publicados por Nearchou et al.25, Ueno et al.26, demostraram 

que nos doentes estádio II e III, a categorização da desmoplasia é um fator 

prognóstico independente na sobrevida global e na sobrevida livre de doença.  

Porém em 2019, Shin et al.27 em estudos experimentais, concluíram que 

a RD foi associada ao padrão de crescimento infiltrativo do tumor e invasão do 

câncer. No entanto, as características citomorfológicas da RD foram insuficientes 

para serem utilizadas como fatores prognósticos independentes para pacientes 

com câncer colorretal. 

Até o momento, não há método de padronização e aceitação universal na 

avaliação da desmoplasia no câncer de cólon. 
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2. OBJETIVO 

 

  

 

 

Este estudo tem como objetivo analisar os resultados oncológicos da 

reação desmoplásica, aplicando a classificação de Ueno, em doentes operados 

de câncer de cólon não metastático quanto à sobrevida e à recidiva. 
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3. MÉTODOS  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (CAPPesq) (Parecer número 2.784.238) que considerou 

desnecessária a obtenção de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1).   

 

3.2   INSTITUIÇÃO, PERÍODO E POPULAÇÃO 

 

O presente trabalho é retrospectivo, baseados em um banco de dados 

coletado prospectivamente. O período utilizado foi de janeiro de 2010 a 

dezembro de 2012 com uma população de 150 pacientes operados de câncer 

de cólon na Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia no 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo–Brasil.  

Todos os pacientes foram submetidos ao estudo pré-operatório, incluindo 

exames laboratoriais de rotina, tomografia computadorizada do tórax, abdome, 

pelve e colonoscopia.  

 

3.3   CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Pacientes diagnosticados com adenocarcinoma de cólon, do ceco à junção 

retossigmoide, pT3 e pT4, tratados cirurgicamente com intuito curativo no 

Instituto Central do HCFMUSP e com acompanhamento no mínimo de 5 anos.  

 

3.4   CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Os pacientes com doença inflamatória intestinal (doença de Crohn, 

retocolite ulcerativa), tumores sincrônicos e metacrônicos, tratamento oncológico 

prévio, estádio IV, polipose adenomatosa familiar, pacientes com doenças do 
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colágeno, óbitos no primeiro mês de acompanhamento e aqueles doentes com 

dados incompletos (clínicos ou anatomopatológicos) não foram elegíveis. 

 

3.5   COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

 

As seguintes variáveis foram coletadas dos prontuários médicos:  sexo 

(masculino, feminino), idade (anos), faixa etária (<50a, ≥50a), localização do 

tumor (cólon direito, cólon esquerdo), tratamento adjuvante (sim, não), recidiva 

tumoral (ausente, presente), a sua localização (local, sistêmica), o tempo de 

recidiva (meses) e o tempo de acompanhamento (meses).  

 

3.5.2 LAUDOS DOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

As avaliações foram feitas pela Divisão de Anatomia Patológica do HC 

FMUSP seguindo o protocolo da Sociedade Brasileira de Patologia28 e o 

protocolo do ¨College of American Pathologists29¨. Os seguintes dados foram 

coletados dos laudos dos anatomopatológicos: tipo histológico (não mucinoso, 

mucinoso), grau de diferenciação tumoral (bem diferenciado G1, 

moderadamente diferenciado G2, pouco diferenciado G3), extensão tumoral 

(mm), profundidade de invasão de parede (pT3, pT4), linfonodos acometidos 

(pN0, pN1, pN2), linfonodos agrupados (pN-, pN+), número de linfonodos 

ressecados (n), número de linfonodos ressecados agrupados (<12, ≥12), invasão 

angiolinfática (ausente, presente), invasão perineural (ausente, presente), e 

desmoplasia pelo método convencional de Jass et al.17 (leve, moderada, 

intensa). 

 

3.6   REAVALIAÇÃO DA REAÇÃO DESMOPLÁSICA 

 

A reavaliação das lâminas foi feita por um único patologista V.G. da 

Divisão de Anatomia Patológica do HC FMUSP. A preparação do material para 

a análise obedeceu à seguinte ordem: 
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1. Coleta dos blocos de parafina e das lâminas da sala do blocário do 

HCFMUSP.  

 

2. Análise com microscopia óptica convencional29. Para este processo utilizou-

se as mesmas lâminas anteriormente já fixada em formalina ao 10% e 

coradas com Hematoxilina – eosina28. 

 

3. A reavaliação das lâminas foi realizada na borda invasiva do tumor baseado 

na categorização da desmoplasia pelo método de Ueno 200424. Foram 

estudadas as seguintes categorias: madura, intermediária, imatura e 

desmoplasia pelo método de Ueno agrupada (madura-intermediária, 

imatura). 

 

3.6.1 CATEGORIAS DA REAÇÃO DESMOPLASICA  

 

1. Estroma maduro: Composto de fibras de colágeno finas e alongadas, 

com fibrócitos estratificados em múltiplas camadas; não contém colágeno 

do tipo quelóide ou estroma mixóide. Figura 1   

 

Figura 1. Estroma 

maduro 200x.  A. Lâmina 

1, B. Lâmina 2. São 

mostradas pelas setas 

pretas as fibras de 

colágeno finas e 

alongadas, com fibrócitos 

estratificados. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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2. Estroma intermediário: Foi definido como bandas amplas de colágeno 

tipo quelóide com hialinização eosinofílica, tendo orientação paralela às 

fibras de colágeno maduras. Figura 2 

Figura 2. Estroma 

intermediário 200x. A. 

Lâmina 3, B. Lâmina 4. 

São mostradas pelas 

setas pretas as bandas 

amplas de colágeno tipo 

quelóide com 

hialinização eosinofílica. 

 

 

3. Estroma imaturo: Definido pela presença de componente mixóide. 

Figura 3.  

Figura 3. Estroma 

imaturo 200x. A. Lâmina 

5, B. Lâmina 6. São 

mostrados pelas setas 

pretas os componentes 

mixóides. 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

B 

A 
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A avaliação da desmoplasia em cada caso foi classificada de acordo com 

a área estromal mais imatura, Ueno 200424. Figura 4   

 

 

 

Figura 4. Categorização da reação desmoplásica segundo Ueno 200424. 

 

3.7   ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA 

 

A avaliação da concordância para a variação interobservador da reação 

desmoplásica pelo método de Ueno et al.24 foi realizada através do cálculo do 

coeficiente Kappa30. Foram avaliadas aleatoriamente 29 lâminas por 2 

patologistas.  

 

3.8   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram descritas as características qualitativas dos pacientes com uso de 

frequências absolutas e relativas. As características quantitativas foram 

descritas com uso de medidas resumo: média, desvio padrão, mediana, mínimo 

e máximo31. 

 Foram avaliados os tempos médios de sobrevida global e de sobrevida 

livre de doença com uso da função Kaplan-Meier28 e comparados os tempos 

segundo as características qualitativas avaliadas com uso de testes log-rank32. 
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Foram estimados os riscos de mortalidade ou recidiva segundo cada 

característica avaliada com uso de regressão do Cox bivariada com os 

respectivos intervalos com 95% de confiança32.  

Foi feita a regressão múltipla de Cox com as variáveis que apresentaram 

nível de significância de pelo menos 10% nas análises bivariadas (p < 0,10), 

mantendo todas as variáveis nos modelos finais (full model).  

Os resultados estatisticamente significativos foram estimados pelas 

funções Kaplan-Meier32 e ilustrados com uso dos gráficos de sobrevida global e 

sobrevida livre de doença. 

As características qualitativas foram descritas segundo as classificações 

da desmoplasia e analisadas as associações com uso de testes qui-quadrado 

ou testes da razão de verossimilhanças31. 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for 

Windows versão 22.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software 

Microsoft Excel 2010. Os testes foram realizados com nível de significância de 

5%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CASUÍSTICA  

 

Dos 150 pacientes operados de câncer de cólon no período 2010-2012 no 

Instituto Central do HCFMUSP, 118 preencheram os critérios de inclusão, 22 

foram excluídos (4 com metástase, 3 óbitos no primeiro mês de 

acompanhamento, 9 com câncer sincrônico, metacrônico ou dados incompletos 

e 6 sem material anatomopatológico suficiente). Finalmente 96 pacientes 

preencheram os critérios de inclusão e exclusão. Figura 5    

 

 

   Figura 5. Casuística 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS PACIENTES 
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 Na Tabela 1 são resumidas as características clínicas dos pacientes 

analisados. 

 

Tabela 1. Descrição das características clínicas dos pacientes 

Variável 
Descrição 

(N = 96) 

Sexo, n (%)  

Masculino 44 (45,8) 

Feminino 52 (54,2) 

Idade (anos)  
média ± DP 65,4 ± 13,3 

mediana (mín.; máx.) 65 (32; 92) 

Faixa etária, n (%)  
< 50 anos 13 (13,5) 
≥ 50 anos 83 (86,5) 

Localização, n (%)  
Cólon direito 49 (51) 

Cólon esquerdo 47 (49) 

Quimioterapia adjuvante, n (%)  
Sim 50 (52,1) 
Não 46 (47,9) 

Recidiva tumoral, n (%)  
Ausente 66 (68,8) 
Presente 30 (31,3) 

Tipo de recidiva tumoral, n (%)  
Ausente 66 (68,8) 

Local 6 (6,3) 
Sistêmica 24 (25) 

Tempo de Recidiva (meses)  
média ± DP 20,1 ± 15,5 

mediana (mín.; máx.) 15,5 (6; 72) 

Tempo de seguimento (meses)  
média ± DP 62,3 ± 18,8 

mediana (mín.; máx.) 66,5 (13; 95) 

 

4.2.1.1 SEXO E IDADE 

 

Entre os 96 pacientes incluídos no estudo, a maioria dos pacientes 

avaliados foi sexo feminino (54,2%), com idade maior que 50 anos (86,5%) e a 

idade média foi de 65,4 anos.  

 

4.2.1.2 LOCALIZAÇÃO DO TUMOR 

Não houve diferença entre tumores localizados no cólon direito (51%) e 

esquerdo (49%). 
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4.2.1.3 QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE 

 

Discreta maioria dos pacientes (52,1%) receberam quimioterapia 

adjuvante. 

 

4.2.1.4 TIPO DE RECIDIVA TUMORAL 

 

A recidiva tumoral ocorreu em 30 pacientes (31,3%), dos quais 24 (25%) 

foi sistêmica e 6 (6,3%) local. 

 

4.2.1.5 TEMPO MÉDIO DE RECIDIVA E SEGUIMENTO 

 

O tempo médio de recidiva em meses foi de 20,1 meses, Gráfico 1.  Dos 

30 pacientes que recidivaram, 22 pacientes (73,3%) ocorreu nos primeiros 2 

anos de seguimento e 29 pacientes (96,6%) ao final dos 5 anos. O tempo médio 

de seguimento foi 62,3 meses. 

 

 

Gráfico 1. Tempo de recidiva em meses 
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4.2.2 CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DOS PACIENTES 

 

 Na Tabela 2 se resume as características anatomopatológicas dos 

pacientes analisados. 

 

Tabela 2. Descrição das características anatomopatológicas dos pacientes.  

Variável 
Descrição 

(N = 96) 

Tipo histológico, n (%)   
Não mucinoso 80 (83,3) 
Mucinoso 16 (16,7) 

Diferenciação tumoral, n (%)*   
G1 8 (9,5) 
G2 71 (84,5) 
G3 5 (6) 

Extensão tumoral (mm)   
média ± DP 54,5 ± 23 
mediana (mín.; máx.) 50 (8; 133) 

Estádio anatomopatológico pT, n (%)   
pT3 80 (83,3) 
pT4 16 (16,7) 

Estádio anatomopatológico pN, n (%)   
pN0 59 (61,5) 
pN1 23 (24) 
pN2 14 (14,6) 

Estádio anatomopatológico pN-N+, n (%)   
pN0 59 (61,5) 
pN+ 37 (38,5) 

Linfonodos ressecados (n)   
média ± DP 24,6 ± 11,3 
mediana (mín.; máx.) 22 (8; 65) 

Linfonodos ressecados, n (%)   
< 12 4 (4,2) 
≥ 12 92 (95,8) 

Invasão angiolinfática, n (%)   
Ausente 69 (71,9) 
Presente 27 (28,1) 

Invasão perineural, n (%)   
Ausente 71 (74) 
Presente 25 (26) 

* Somente 84 pacientes possuem a informação   
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4.2.2.1 TIPO HISTOLÓGICO E GRAU DE DIFERENCIAÇÃO TUMORAL 

 

O tipo histológico mucinoso foi 16 (16,7%), o moderadamente 

diferenciado em 71 (84,5%).  

 

4.2.2.2 EXTENSÃO TUMORAL 

 

 

A média da extensão do tumor foi 54,5 mm. O Gráfico 2 representa a 

curva da média da extensão da lesão em milímetros. Observa-se que a maior 

parte das lesões 76 (79.1%) tinham entre 25 e 75mm. 

 

 

    Gráfico 2. Extensão tumoral.  

 

4.2.2.3 ESTÁDIO ANATOMOPATOLÓGICO pT – pN 

 

O estádio anatomopatológico foi pT3 80 (83,3%), Gráfico 3 e pN0 em 59 

(61,5%), Gráfico 4.  
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      Gráfico 3. Estádio anatomopatológico pT 
 
 

 
 

     Gráfico 4. Estádio anatomopatológico pN 
 

 

 

4.2.2.5 NÚMERO DE LINFONODOS RESSECADOS 

 
A média dos linfonodos ressecados foi 24,6, O Gráfico 5 demostra que 

na grande maioria dos pacientes 92 (95,8%) obteve-se 12 linfonodos na peça 

cirúrgica. Ainda a maior parte dos pacientes tiveram entre 15 e 30 linfonodos 

ressecados.  
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    Gráfico 5. Número de linfonodos ressecados. 

 

4.2.2.6 INVASÃO ANGIOLINFÁTICA E PERINEURAL 

 

Invasão angiolinfática esteve presente em 27 (28,1%) dos doentes 

Gráfico 6 e a perineural em 25 (26%) Gráfico 7.  

 

 

 
        

      Gráfico 6. Invasão angiolinfática. 
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         Gráfico 7. Invasão perineural. 
 

 

4.2.2.7 DESMOPLASIA PELO MÉTODO JASS 

Quanto à classificação da desmoplasia pelo método Jass et al.17 o 

Gráfico 8 demonstra os graus de desmoplasia encontrados e as frequências de 

cada um. Podemos observar que a desmoplasia moderada foi a mais 

frequentemente encontrada.  

 
 

           

  Gráfico 8. Desmoplasia pelo método Jass et al.17 
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4.2.2.8 DESMOPLASIA PELO MÉTODO UENO 

Na reavaliação da desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 o Gráfico 9 

demonstra que a desmoplasia madura foi a mais frequente, seguida pela 

intermediária e pela imatura.  

 

 
 

         Gráfico 9. Desmoplasia pelo método Ueno et al.24 

 

 

4.3  ANÁLISE DA SOBREVIDA GLOBAL 

  
 

4.3.1 ANÁLISE BIVARIADA NA SOBREVIDA GLOBAL  

 
 

 Na análise bivariada (Tabela 3) mostra que, as características 

anatomopatológicas: pN (p=0,002), invasão angiolinfática (p=0,020), a 

classificação da desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 (p=0,039) e a recidiva 

tumoral (p=<0,001) influenciaram de maneira estatisticamente significativa na 

sobrevida global dos pacientes.  
 

4.3.2 ANÁLISE MULTIVARIADA NA SOBREVIDA GLOBAL  

 

 Na análise multivariada, dentre os fatores analisados anteriormente, a 

Tabela 4 mostra os fatores que influenciam diretamente na sobrevida global de 

maneira independente.  
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 Os pacientes com invasão angiolinfática apresentaram risco de 

mortalidade 3,21 vezes o risco dos pacientes sem invasão (p= 0,015). 

 Os pacientes com recidiva tumoral apresentaram risco de mortalidade 

11,2 vezes o risco de pacientes sem recidiva tumoral independente das demais 

características avaliadas (p< 0,001).  

 A classificação de desmoplasia pelo método de Ueno et al.21 não 

influenciou estatisticamente na sobrevida global dos pacientes (p= 0,086). 

Demais características avaliadas não influenciaram estatisticamente na 

sobrevida livre de doença após ajuste (p > 0,05). 
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Tabela 3. Estimativas de tempo médio de sobrevida global segundo as 

características avaliadas e resultado das análises bivariadas. 

 

Inferior Superior Inferior Superior

Sexo 0,776

Masculino 80,4 73,1 87,6 1,00 12 44 27,3

Feminino 78,7 70,9 86,4 0,89 0,40 1,98 12 52 23,1

Faixa etária 0,855

< 50 anos 78,0 65,6 90,4 1,00 3 13 23,1

≥ 50 anos 79,6 73,7 85,5 1,12 0,33 3,75 21 83 25,3

Localização 0,344

Cólon direito 80,2 73,0 87,5 1,00 10 49 20,4

Cólon esquerdo 77,9 70,1 85,7 1,48 0,66 3,32 14 47 29,8

Tipo histológico 0,865

Não mucinoso 80,6 75,0 86,2 1,00 20 80 25,0

Mucinoso 72,2 57,0 87,3 1,10 0,38 3,21 4 16 25,0

Diferenciação tumoral 0,507

G1 86,2 79,3 93,0 1,00 1 8 12,5

G2 81,3 75,4 87,1 2,14 0,28 16,07 17 71 23,9

G3 62,0 38,2 85,8 3,89 0,35 43,05 2 5 40,0

Extensão tumoral (mm) 1,014 0,998 1,031 0,095*

Estadio anatomopatológico pT 0,235

pT3 81,0 75,2 86,9 1,00 18 80 22,5

pT4 73,6 59,9 87,4 1,74 0,69 4,38 6 16 37,5

Estadio anatomopatológico pN 0,002

pN0 85,9 80,4 91,5 1,00 9 59 15,3

pN1 73,8 63,2 84,4 1,98 0,73 5,32 7 23 30,4

pN2 55,5 40,3 70,6 4,87 1,88 12,64 8 14 57,1

Estadio anatomopatológico pN-N+ 0,008

pN0 85,9 80,4 91,5 1,00 9 59 15,3

pN+ 67,6 58,3 77,0 2,90 1,27 6,64 15 37 40,5

Linfonodos ressecados 0,241

< 12 64,1 35,8 92,4 1,00 2 4 50,0

≥ 12 80,6 75,1 86,0 0,43 0,10 1,84 22 92 23,9

Invasão angiolinfática 0,020

Ausente 83,4 78,0 88,7 1,00 13 69 18,8

Presente 69,0 56,6 81,3 2,51 1,12 5,61 11 27 40,7

Invasão perineural 0,234

Ausente 81,1 75,2 87,1 1,00 15 71 21,1

Presente 75,1 64,0 86,3 1,64 0,72 3,77 9 25 36,0

Desmoplasia Regular 0,274

Leve 79,2 70,6 87,9 1,00 9 38 23,7

Moderada 82,5 75,4 89,6 0,86 0,35 2,11 10 47 21,3

Intensa 63,8 48,6 78,9 1,99 0,67 5,96 5 11 45,5

Desmoplasia UENO 0,039

Madura 81,7 75,4 87,9 1,00 14 61 23,0

Intermediária 81,7 71,7 91,6 0,84 0,30 2,33 5 26 19,2

Imatura 55,4 36,2 74,7 3,16 1,14 8,81 5 9 55,6

Quimioterapia adjuvante 0,378

Sim 77,8 70,3 85,4 1,00 15 50 30,0

Não 80,4 72,9 87,9 0,69 0,30 1,58 9 46 19,6

Recidiva tumoral <0,001

Ausente 89,9 85,6 94,3 1,00 5 66 7,6

Presente 58,8 48,1 69,5 10,73 4,00 28,83 19 30 63,3

Geral 79,9 74,5 85,3 24 96 25,0

Teste log-rank; * Regressão de Cox simples

Tempo médio 

estimado (meses)
Variável

IC (95%)
HR

IC (95%)
Óbitos N total % p
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Tabela 4. Resultado do modelo múltiplo para explicar a sobrevida global dos 

pacientes. 

Variável HR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Estádio anatomopatológico (pN+) 1,71 0,66 4,42 0,270 

Invasão angiolinfática 3,21 1,25 8,24 0,015 

Desmoplasia UENO         

   Madura (ref.)       

   Intermediária 1,16 0,39 3,50 0,789 

   Imatura 2,58 0,88 7,60 0,086 

Recidiva tumoral 11,20 3,98 31,49 <0,001 
Regressão múltipla de Cox 
 
         

4.3.3 ESTIMATIVA DE KAPLAN-MEIER DA SOBREVIDA GLOBAL  

Observa-se a influência estatisticamente significativa da invasão 

angiolinfática (p= 0,020) e da recidiva tumoral (p= <0,001) na sobrevida global 

dos pacientes, segundo demostrado nos Gráficos 10 e Gráfico 11.  

 

 

Gráfico 10. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida global dos 

pacientes segundo invasão angiolinfática. 
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Gráfico 11. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida global dos pacientes 

segundo recidiva tumoral. 

A desmoplasia segundo o método de Jass et al.14 não mostrou influência 

estatisticamente significativa na sobrevida global dos pacientes conforme 

demostrado no Gráfico 12 (p=0,274). 

 

Gráfico 12. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida global dos pacientes 

segundo a desmoplasia regular pelo método Jass et al.17 
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Na desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 na análise bivariada a 

categoria imatura sugeriu relação com menor sobrevida dos pacientes (p=0,039), 

conforme demostrado no Gráfico 13. Porém na análise multivariada não houve 

significância estatística relacionando as formas imaturas à menor sobrevida 

global dos pacientes (p=0,086). 

 

 

 

Gráfico 13. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida global dos pacientes 

segundo a desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 

 

4.4 ANÁLISE DA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA 

 

4.4.1 ANÁLISE BIVARIADA NA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA 

Na análise bivariada a Tabela 5 mostra que, as características 

anatomopatológicas: pT (p=0,005), pN (p=0,010), e a desmoplasia pelo método 

de Ueno et al.24 (p=0,031) influenciaram estatisticamente na sobrevida livre de 

doença dos pacientes (p < 0,05). 
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Tabela 5. Estimativas de tempo médio de sobrevida livre de doença segundo as 

características avaliadas e resultado das análises bivariadas. 

 

Inferior Superior Inferior Superior

Sexo 0,358

Masculino 66,0 55,0 77,0 1,00 17 44 38,6

Feminino 69,4 60,5 78,4 1,38 0,69 2,76 15 52 28,8

Faixa etária 0,885

< 50 anos 66,5 47,3 85,7 1,00 4 13 30,8

≥ 50 anos 69,5 61,7 77,3 1,08 0,38 3,08 28 83 33,7

Localização 0,527

Cólon direito 71,1 61,6 80,5 1,00 15 49 30,6

Cólon esquerdo 66,8 56,0 77,6 1,25 0,62 2,50 17 47 36,2

Tipo histológico 0,208

Não mucinoso 71,4 63,7 79,2 1,00 25 80 31,3

Mucinoso 54,5 37,6 71,4 1,70 0,73 3,93 7 16 43,8

Diferenciação tumoral 0,826

G1 62,0 46,3 77,7 1,00 2 8 25,0

G2 70,6 62,2 78,9 1,40 0,33 5,95 23 71 32,4

G3 56,0 25,9 86,1 1,84 0,26 13,14 2 5 40,0

Extensão tumoral (mm) 1,005 0,990 1,020 0,505*

Estadio anatomopatológico pT 0,005

pT3 74,2 66,6 81,7 1,00 22 80 27,5

pT4 41,1 27,0 55,3 2,78 1,31 5,89 10 16 62,5

Estadio anatomopatológico pN 0,010

pN0 76,4 67,9 85,0 1,00 14 59 23,7

pN1 58,0 44,6 71,4 1,77 0,77 4,10 9 23 39,1

pN2 43,1 26,4 59,8 3,40 1,47 7,89 9 14 64,3

Estadio anatomopatológico pN-N+ 0,014

pN0 76,4 67,9 85,0 1,00 14 59 23,7

pN+ 53,0 42,2 63,9 2,33 1,16 4,69 18 37 48,6

Linfonodos ressecados 0,467

< 12 52,8 16,2 89,3 1,00 2 4 50,0

≥ 12 70,2 62,8 77,6 0,59 0,14 2,49 30 92 32,6

Invasão angiolinfática 0,546

Ausente 69,9 61,7 78,0 1,00 22 69 31,9

Presente 65,4 50,8 80,1 1,26 0,60 2,66 10 27 37,0

Invasão perineural 0,064

Ausente 72,4 64,7 80,2 1,00 20 71 28,2

Presente 57,2 41,7 72,8 1,94 0,95 3,98 12 25 48,0

Desmoplasia Regular 0,440

Leve 66,9 57,2 76,6 1,00 10 38 26,3

Moderada 68,9 58,6 79,1 1,35 0,62 2,94 17 47 36,2

Intensa 52,1 31,4 72,8 1,98 0,67 5,79 5 11 45,5

Desmoplasia Regular Agrupada 0,292

Leve - moderada 71,1 63,5 78,7 1,00 27 85 31,8

Intensa 52,1 31,4 72,8 1,66 0,64 4,31 5 11 45,5

Desmoplasia UENO 0,031

Madura 72,8 64,1 81,5 1,00 18 61 29,5

Intermediária 63,3 51,0 75,6 1,09 0,48 2,52 8 26 30,8

Imatura 40,3 18,0 62,6 3,16 1,25 7,99 6 9 66,7

Desmoplasia UENO Agrupada 0,009

Madura - Intermediária 72,4 65,0 79,8 1,00 26 87 29,9

Imatura 40,3 18,0 62,6 3,08 1,26 7,50 6 9 66,7

Quimioterapia adjuvante 0,139

Sim 63,7 53,0 74,4 1,00 20 50 40,0

Não 74,3 65,0 83,6 0,59 0,29 1,20 12 46 26,1

Geral 69,6 62,3 76,9 32 96 33,3

Teste log-rank; * Regressão de Cox simples

Variável
Tempo médio 

estimado (meses)

IC (95%)
HR

IC (95%) Óbitos ou 

Recidiva
N total % p
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4.4.2 ANÁLISE MULTIVARIADA NA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA 

 
 

Na análise multivariada na Tabela 6 mostra que pacientes com 

estadiamento pT4 apresentaram risco de morte ou recidiva 3,28 vezes o risco de 

pacientes com estádio pT3 (p = 0,003). 

Pacientes com estádio N+ apresentaram risco de morte ou recidiva 2,48 

vezes o risco de pacientes com estádio N0 (p = 0,023). 

 A classificação de desmoplasia pelo método de Ueno et al.21 não 

influenciou estatisticamente na sobrevida livre de doença (p= 0,052). 

Demais características avaliadas não influenciaram estatisticamente na 

sobrevida livre de doença após ajuste (p > 0,05).  

 

Tabela 6. Resultado do modelo múltiplo para explicar a sobrevida livre de doença 

dos pacientes. 

 

Variável HR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Estádio anatomopatológico (pT4) 3,28 1,49 7,25 0,003 

Estádio anatomopatológico (pN+) 2,48 1,14 5,41 0,023 

Invasão perineural 1,25 0,57 2,74 0,573 

Desmoplasia UENO         

   Madura (ref.)       

   Intermediária 0,97 0,41 2,27 0,938 

   Imatura 2,53 0,99 6,46 0,052 

Regressão múltipla de Cox         

 

 

4.4.3 ESTIMATIVA DE KAPLAN-MEIER NA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA 

 Observa-se a influência estatisticamente significativa do estadiamento pT 

(p= 0,005) e pN (p=0,014) na sobrevida livre de doença, conforme os Gráficos 

14 e 15.   
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Gráfico 14. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida livre de doença dos 

pacientes segundo estadiamento pT. 

 

 

Gráfico 15. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida livre de doença dos 

pacientes segundo estadiamento pN. 

 

A desmoplasia segundo o método de Jass et al.17 não houve significância 

estatística relacionando a intensidade da desmoplasia a menor sobrevida livre 

de doença dos pacientes (p=0,440), conforme demonstrado no Gráfico 16.  
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Gráfico 16. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida livre de doença dos 

pacientes segundo a desmoplasia regular pelo método Jass et al.17 

  

 Na classificação de desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 na análise 

bivariada, a categoria imatura mostrou menor sobrevida livre de doença dos 

pacientes (p= 0,031), conforme o Gráfico 17, embora não tenha apresentado 

significância estatística na análise multivariada (p= 0,052). 

 

 

Gráfico 17. Estimativa de Kaplan-Meier da sobrevida livre de doença dos 

pacientes segundo a desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 
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4.5 ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA 

 

O coeficiente Kappa de concordância para a variação interobservador da 

reavaliação da reação desmoplásica pelo método de Ueno et al.24 foi de 0,63 

(IC95%: 0,41; 0,86), com uma concordância substancial30. Anexo 2 

 

4.6 ASSOCIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS COM AS 

CLASSIFICAÇÕES DA DESMOPLASIA.  

 

A Tabela 7 demostra que apenas a invasão perineural foi estatisticamente 

significativa segundo a classificação regular (p = 0,005), sendo que pacientes 

com invasão perineural presente apresentaram maior frequência de desmoplasia 

regular moderada ou intensa e consequentemente menos desmoplasia leve. 

Dentre os outros fatores analisados não houve relação com os métodos de 

avaliação de desmoplasia estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________Resultados 35 
 

 

Tabela 7. Descrição das classificações de desmoplasia segundo as 

características avaliadas e resultado dos testes estatísticos. 

 

 

Variável Total Imatura Intermediária Madura p Leve Moderada Intensa p

96 (100) 9 (9,4) 26 (27,1) 61 (63,5) 38 (39,6) 47 (49) 11 (11,5)

Sexo, n (%) 0,170# 0,753

Masculino 44 (45,8) 4 (9,1) 8 (18,2) 32 (72,7) 16 (36,4) 22 (50) 6 (13,6)

Feminino 52 (54,2) 5 (9,6) 18 (34,6) 29 (55,8) 22 (42,3) 25 (48,1) 5 (9,6)

Faixa etária, n (%) 0,102# 0,260#

média ± DP 65,4 ± 13,3 67,2 ± 10,7 63,3 ± 14,8 66,3 ± 13,1 0,627* 68,2 ± 13,764,5 ± 11,859,1 ± 16,2 0,114*

< 50 anos 13 (13,5) 0 (0) 6 (46,2) 7 (53,8) 3 (23,1) 7 (53,8) 3 (23,1)

≥ 50 anos 83 (86,5) 9 (10,8) 20 (24,1) 54 (65,1) 35 (42,2) 40 (48,2) 8 (9,6)

Localização, n (%) 0,958# 0,887

Cólon direito 49 (51) 5 (10,2) 13 (26,5) 31 (63,3) 19 (38,8) 25 (51) 5 (10,2)

Cólon esquerdo 47 (49) 4 (8,5) 13 (27,7) 30 (63,8) 19 (40,4) 22 (46,8) 6 (12,8)

Quimioterapia adjuvante, n (%) 0,749# 0,166

Sim 50 (52,1) 5 (10) 15 (30) 30 (60) 16 (32) 26 (52) 8 (16)

Não 46 (47,9) 4 (8,7) 11 (23,9) 31 (67,4) 22 (47,8) 21 (45,7) 3 (6,5)

Tempo de seguimento (meses) 0,104* 0,551*

média ± DP 62,3 ± 18,8 49,6 ± 25,4 63,1 ± 19,2 63,8 ± 17,1 61,5 ± 18,8 64 ± 18,1 57,4 ± 22,3

Recidiva tumoral, n (%) 0,070# 0,425#

Ausente 66 (68,8) 3 (4,5) 19 (28,8) 44 (66,7) 29 (43,9) 30 (45,5) 7 (10,6)

Presente 30 (31,3) 6 (20) 7 (23,3) 17 (56,7) 9 (30) 17 (56,7) 4 (13,3)

Tempo de recidiva (meses) 0,596* 0,255*

média ± DP 20,1 ± 15,5 17 ± 11,6 16,5 ± 16,5 22,7 ± 16,4 15,7 ± 10,324,1 ± 18,3 12,7 ± 2

Tipo histológico, n (%) 0,668# 0,687#

Não mucinoso 80 (83,3) 7 (8,8) 23 (28,8) 50 (62,5) 32 (40) 38 (47,5) 10 (12,5)

Mucinoso 16 (16,7) 2 (12,5) 3 (18,8) 11 (68,8) 6 (37,5) 9 (56,3) 1 (6,3)

Diferenciação tumoral, n (%) 0,350# 0,173#

G1 8 (9,5) 0 (0) 2 (25) 6 (75) 6 (75) 1 (12,5) 1 (12,5)

G2 71 (84,5) 7 (9,9) 19 (26,8) 45 (63,4) 26 (36,6) 37 (52,1) 8 (11,3)

G3 5 (6) 0 (0) 3 (60) 2 (40) 1 (20) 3 (60) 1 (20)

Estadio anatomopatológico pT, n (%) 0,896# 0,749#

pT3 80 (83,3) 7 (8,8) 22 (27,5) 51 (63,8) 33 (41,3) 38 (47,5) 9 (11,3)

pT4 16 (16,7) 2 (12,5) 4 (25) 10 (62,5) 5 (31,3) 9 (56,3) 2 (12,5)

Estadio anatomopatológico pN, n (%) 0,072# 0,240#

pN0 59 (61,5) 4 (6,8) 12 (20,3) 43 (72,9) 24 (40,7) 29 (49,2) 6 (10,2)

pN1 23 (24) 3 (13) 11 (47,8) 9 (39,1) 8 (34,8) 10 (43,5) 5 (21,7)

pN2 14 (14,6) 2 (14,3) 3 (21,4) 9 (64,3) 6 (42,9) 8 (57,1) 0 (0)

Linfonodos ressecados, n (%) 0,652# 0,142#

média ± DP 24,6 ± 11,3 25,2 ± 15,6 23 ± 8,7 25,1 ± 11,6 0,727* 23,7 ± 11,2 23,4 ± 9,5 32 ± 16 0,620*

< 12 4 (4,2) 0 (0) 1 (25) 3 (75) 1 (25) 1 (25) 2 (50)

≥ 12 92 (95,8) 9 (9,8) 25 (27,2) 58 (63) 37 (40,2) 46 (50) 9 (9,8)

Invasão angiolinfática, n (%) 0,490# 0,186#

Ausente 69 (71,9) 5 (7,2) 20 (29) 44 (63,8) 31 (44,9) 30 (43,5) 8 (11,6)

Presente 27 (28,1) 4 (14,8) 6 (22,2) 17 (63) 7 (25,9) 17 (63) 3 (11,1)

Invasão perineural, n (%) 0,420# 0,005#

Ausente 71 (74) 5 (7) 19 (26,8) 47 (66,2) 34 (47,9) 32 (45,1) 5 (7)

Presente 25 (26) 4 (16) 7 (28) 14 (56) 4 (16) 15 (60) 6 (24)

Teste Chi quadrado, #Teste de razão de verossimilhança; *ANOVA

Desmoplasia RegularDesmoplasia UENO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho analisou a importância da avaliação da desmoplasia 

na peça cirúrgica no câncer de cólon mediante a avaliação feita na rotina da 

Divisão de Anatomia Patológica, assim como uma reavaliação das lâminas na 

borda invasiva do tumor baseado na categorização da desmoplasia pelo método 

de Ueno et al. 2004.24  

Quanto a epidemiologia, o câncer colorretal é um dos tumores mais 

prevalentes no mundo e segundo os resultados do Instituto Nacional do Câncer 

no Brasil, sua incidência aumentou nas últimas estimativas (2021), em 

comparação com anos anteriores (2018) do terceiro lugar em homens em 8,4% 

e segundo lugar nas mulheres em 9,1%, para o segundo lugar 9,1% e 9,2% em 

homens e mulheres respectivamente.2,33   

Enquanto a idade, O'Sullivan et al.3 publicaram que a incidência de CCR 

aumenta com a idade, com 92% dos casos ocorrendo em pessoas com 50 anos 

ou mais e 80% dos casos ocorrendo em pessoas com 60 anos ou mais. A idade 

média no diagnóstico foi maior de 70 anos. Em nosso estudo a incidência de 

CCR foi maior em pessoas com mais de 50 anos (86,5%) e o tempo médio de 

idade ao diagnóstico foi de 65,4 anos.  

Segundo a localização do tumor, em nosso trabalho não houve diferença 

entre cólon direito 51% e cólon esquerdo 49%. Existem resultados semelhantes 

por Benedix F et al.34 no qual demonstrou-se que dos 17641 pacientes 

analisados, 53% encontravam-se no cólon esquerdo e 47% cólon direito.   

Para a Sociedade Americana de Oncologia Clínica35 demonstrou que 80% 

das recorrências ocorrem nos primeiros 2 a 2,5 anos a partir da data da cirurgia 

e 95% ocorrem em 5 anos. Nossos resultados concordaram com os da literatura 

e demonstrou que 73,3% das recorrências ocorreram nos primeiros 2 anos e 

96,6% ao final dos 5 anos.  

Ueno et al.36 em 2017 publicaram um trabalho com 821 pacientes 

operados de CCR estádios II e III, 65,8% dos pacientes não receberam 

quimioterapia adjuvante, 23,7% apresentaram recidiva, 2,6% recidiva local e 

21,1 sistêmica. Comparativamente ao presente estudo, onde 52,1% dos 

pacientes receberam quimioterapia adjuvante, 31,3% apresentaram recidiva, 

6,3% local e 25% sistêmica, pode-se dizer que os resultados foram semelhantes. 

Outros autores determinaram que a recorrência local é mais comum no câncer 
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retal do que no câncer de cólon, onde a doença recorre em 5–30% dos 

pacientes, geralmente no primeiro ano após a cirurgia3.  

Quanto ao tumor mucinoso, a literatura é controversa porque não é definido 

se o carcinoma mucinoso tem um prognóstico diferente e é independente de 

outros fatores prognósticos29,37. Kang H et al.38 e Du W et al.39 reportam 

proporção de adenocarcinoma mucinoso de 4,8%-10,3%. Porém nosso trabalho 

encontramos 16,7% de adenocarcinoma mucinoso sem resultados 

estatisticamente significativos quanto na sobrevida global e no período livre de 

doença.   

O grau de diferenciação tumoral já é bem estabelecido que é um fator 

importante para o prognóstico do paciente e má diferenciação prediz doença 

metastática nodal com nível de evidência A29, 37. Nos resultados de Ueno et al.40 

a maioria dos doentes foram moderadamente diferenciados G2 com 53%; porém 

nosso trabalho a porcentagem de G2 foi maior, atingindo 84,5%.   

Quando analisado o estádio anatomopatológico pT, encontramos que o pT3 

foi o mais prevalente com 83,3%. Observaram-se resultados semelhantes em 

trabalhos que reportam entre 77-83%.36,40,41 Já é estabelecido que a 

profundidade da invasão local prevê recorrência e é um fator prognóstico 

independente3,29. No presente estudo encontramos que o pT4 demonstrou ser 

um fator prognostico independente na sobrevida livre de doença (p=0,003), 

levando a risco de morte ou recidiva aumentado em 3,28 vezes.  

Quando analisado o acometimento linfonodal, os resultados na literatura 

reportam 45-50% dos linfonodos positivos.36,40,41 Em nosso trabalho o resultado 

foi de 38,5% de positividade linfonodal. De acordo com o American Joint 

Committee on Cancer (AJCC)42 estabeleceram que deverão ser obtidos na peça 

cirúrgica pelo menos 12 linfonodos para que a amostragem nodal seja precisa e 

ter um adequado estadiamento do CCR. O número médio de linfonodos 

ressecados em nossos pacientes foi de 24 com 95,8% maior ou igual a 12 

linfonodos. Ueno H et al.40 reportaram apenas um 75,6% dos linfonodos 

ressecados maior ou igual a 12 e a média foi 19,6. Na análise bivariada, 

encontramos relações significativas entre o acometimento linfonodal e a 

sobrevida global (p=0,008), confirmando ainda na sobrevida livre de doença 

(p=0,014) como fator prognóstico independente na análise multivariada 
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(p=0,023).  Esse resultado é compatível com dados já expostos na literatura que 

consideram o pN como fator prognostico essencial na avaliação do CCR.3,29  

Outras variáveis anatomopatológicas como a invasão angiolinfática e 

perineural já foram bem estabelecidas como fatores de prognóstico 

independentes adversos29,42 e estão incluídos como elementos obrigatórios no 

protocolo de relato de câncer do College of American Pathologists.43 Porém pode 

ser difícil a distinção entre invasão arterial, venosa e linfática, particularmente na 

submucosa.29 No trabalho de Lim SB et al.44 reportaram-se 25,2% a presença 

de invasão angiolinfática, além disso demostraram nas análises univariada e 

multivariada, que a invasão angiolinfática é um fator prognostico independente 

(p=0,001) na sobrevida global e na sobrevida livre de doença. Nós encontramos 

resultados semelhantes reportando 28,1% de invasão angiolinfática, 

comprovando que é um fator prognóstico independente na sobrevida global dos 

pacientes tanto na análise bivariada (p=0,020) como na multivariada (p=0,015). 

Leijssen LGJ et al.45 determinaram a presença de invasão perineural em 18,8% 

dos doentes, demostrando nas análises univariada e multivariadas, que a 

invasão perineural é um fator prognóstico adverso independente (p= <0,001) na 

sobrevida global e na sobrevida livre de doença. Nós encontramos resultados 

ainda maiores de invasão perineural em 26% dos pacientes, porém não foi 

possível demonstra-la como fator prognostico independente nas análises 

multivariadas (p=0,573). 

Jass et al.17 em 1986 conseguiram demostrar a influência da fibrose na 

sobrevida do câncer de reto, criando uma primeira avaliação da desmoplasia, 

aplicada por outros autores, conforme a Tabela 8, obtendo como resultados 

desmoplasia leve em 9,9-33,8%, moderada 32,5-78,5% e intensa 11,6-33,7% 

dos seus doentes. Nossos resultados são semelhantes com a desmoplasia leve 

em 39,5%, moderada 49% e intensa em 11,5% dos doentes. Todas as 

publicações na literatura demostraram a influência da desmoplasia na sobrevida 

global dos pacientes com resultados estatisticamente significativos na análise 

univariada.17,46,47 Porém só um trabalho, fez análise multivariada demostrando 

que a desmoplasia poderia ser um fator independente na sobrevida global dos 

pacientes.46 Além disso, nenhum trabalho até agora reportado na literatura fez 

uma análise da sobrevida livre de doença na desmoplasia no câncer de cólon 

com essa classificação. No presente estudo, também não foi possível demostrar 
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uma relação estatisticamente significativa da desmoplasia pelo método de Jass 

et al17. tanto na sobrevida global (p=0,27) quanto na sobrevida livre de doença 

(p=0,44). No entanto, ao analisar as curvas de sobrevida, podemos ver que 

quanto maior o grau de desmoplasia, menor é a porcentagem de sobrevida 

respectivamente nas 3 categorias.  

 

Tabela 8. Estudos que avaliaram a desmoplasia pelo método de Jass et al.17  

AUTOR 
JASS ET 

AL.17 
SIS ET 
AL.46 

CAPORALE ET 
AL.47 

PRESENTE 
ESTUDO 

ANO 1986 2005 2010 2021 

N PACIENTES 447 112 86 96 

SEGUIMENTO >15A 66M >5A 62M 

RD LEVE % 30 9,9 33,8 39,5 

RD MODERADA % 49 78,5 32,5 49 

RD INTENSA % 21 11,6 33,7 11,5 

SG (p) UNI/MULTI < 0,01/-- 0,03/0,01 < 0,01/-- 0,27/-- 

SLD (p) UNI/MULTI -- -- -- 0,44/-- 

RD: Reação desmoplásica, SG: Sobrevida global, SLD: Sobrevida livre de doença, UNI: Univariado, MULTI: Multivariado 

 

Em 2004, Ueno et al.24 publicaram uma categorização anatomopatológica da 

desmoplasia segundo as características morfológicas. Desde sua criação, foram 

publicados diversos trabalhos aplicando a nova classificação, com resultados 

variados que reportam desmoplasia madura em 17-64,4%, intermediária 23-

48,5% e imatura 6-39,8%. Em nossa população encontramos desmoplasia 

madura em 63,5%, intermediária em 27,1% e imatura em 9,4% dos pacientes. 

Analisando na literatura os autores que aplicaram a classificação de Ueno 

(Tabela 9), podemos observar que 7 avaliaram a sobrevida global dos pacientes, 

6 deles conseguiram resultados estatisticamente significativos na análise 

univariada e desses, apenas 4 fizeram analise multivariada com resultados 

estatisticamente significativos. Todos esses trabalhos foram publicados pelo 

mesmo autor Ueno. Além disso, 6 estudaram a sobrevida livre de doença, 5 

deles conseguiram demostrar resultados estatisticamente significativos na 

análise univariada e desses trabalhos, 4 fizeram análise multivariada com 

resultados estatisticamente significativos. Igualmente Ueno é o autor ou coautor 

dos trabalhos. No presente estudo conseguimos demostrar uma relação 

estatisticamente significativa na análise univariada tanto na sobrevida global 

(p=0,039) como na sobrevida livre de doença (p=0,031). Não obstante ao fazer 

a análise multivariada, não foi possível demostrar a desmoplasia como fator 

prognostico independente tanto na sobrevida global (p=0,086) como na 
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sobrevida livre de doença (p=0,052). É importante ressaltar que ao analisar as 

curvas de sobrevida, podemos ver que as categorias intermediária e imatura da 

desmoplasia, tem menor porcentagem de sobrevida (80,8% e 44,4%) 

respectivamente se comparar com a categoria madura (83,6%) e além disso, a 

categoria imatura tem um prognostico muito pior que as outras categorias, 

especificamente na sobrevida livre de doença com uma porcentagem de 

sobrevida de 33,3% apesar de não ter resultados estatisticamente significativos 

na análise multivariada.  

 

Tabela 9. Estudos que avaliaram a desmoplasia pelo método de Ueno et al.24  

AUTOR 
UENO ET 

AL.20 
UENO ET 

AL.24 
CRISPINO 
ET AL.48 

UENO ET 
AL.41 

ZIPPI ET 
AL.49 

ANO 2002 2004 2008 2015 2017 

N PACIENTES 627 862 34 880/474 65 

SEGUIMENTO 153M 140M >5A 68M -- 

RD MADURA % 63 52,6 51 46,9/46,8 17 

RD INTERMEDIÁRIA % 25 32,9 23 31,3/35,9 61,5 

RD IMATURA % 23 14,5 26 21,8/17,3 21,5 

SG (p) UNI/MULTI <0,01/<0,01 <0,01/<0,01 0,04 <0,01/<0,01 0,05 

SLD (p) UNI/MULTI -- -- 0,02/-- <0,01/<0,01 -- 

KAPPA 0,58 -- -- 0,79 -- 

AUTOR 
UENO ET 

AL.36 
NEARCHOU 

ET AL.25 
SHIN ET 

AL.27 
UENO ET 

AL.40 
PRESENTE 

ESTUDO 

ANO 2017 2019 2019 2021 2021 

N PACIENTES 881 283/163 151 991 96 

SEGUIMENTO 59M 9,3 A 3A 69M 62M 

RD MADURA % 39,6 37,8/34,4 60,2 64,4 63,5 

RD INTERMEDIÁRIA % 34,3 44,2/48,5 -- 29,7 27,1 

RD IMATURA % 26,1 18/17,2 39,8 6 9,4 

SG (p) UNI/MULTI <0,01/<0,01 -- 0,098/-- -- 0,039/0,086 

SLD (p) UNI/MULTI <0,01/<0,01 0,006/0,002 0,489/-- <0,001/0,007 0,031/0,052 

KAPPA -- 0,82 -- -- 0,63 

RD: Reação desmoplásica, SG: Sobrevida global, SLD: Sobrevida livre de doença, UNI: Univariado, MULTI: Multivariado 

 

Para avaliar a variabilidade interobservador da avaliação da desmoplasia 

pelo método de Ueno; o índice Kappa ponderado foi calculado em 0,63, 

demostrando concordância substancial (0,60-0,79)30. Resultados que são 

equivalentes aos apresentados em trabalhos prévios, onde o índice Kappa 

variou entre 0,58-0,82.20,25,41 Isso demostra que esse método de avaliação é 

reproduzível e poder ser um método aplicável nas rotinas dos serviços de 

anatomia patológica. 

A RD é comumente observada em CCR invasivos9. Alguns trabalhos 

sugerem que diferentes características da RD poderiam desempenhar um papel 

importante no comportamento do CCR.24,25,27,40,48,49 
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Entre os componentes da matriz extracelular, os fibroblastos desempenham 

um papel importante no crescimento tumoral, morfogênese, diferenciação, 

migração celular e progressão tumoral.20,23 

Outras células como os miofibroblastos tem a capacidade de produzir 

enzimas líticas que digerem a membrana basal ao redor das células tumorais.10 

Lieubeau et al.23 relataram que os miofibroblastos podem impedir a reação imune 

do hospedeiro e promover o crescimento tumoral.  

Os fibroblastos associados ao câncer (CAFs) têm sido estudado como um 

componente do estroma associado a malignidade, têm um efeito pro-invasor em 

vários tipos de câncer e estão implicados na angiogênese tumoral, 

imunossupressão, proliferação e agressividade de células tumorais, instabilidade 

genética e metástases.41   

Ueno et al.24 em 2004 conseguiu realizar uma avaliação da desmoplasia 

segundo as características morfológicas e desde sua criação até os últimos 

trabalhos na literatura, concluem que no estroma imaturo e intermediário, 

parecem ser fenótipos transitórios com pior diferenciação tumoral, diminuição da 

infiltração de linfócitos e aumento do potencial de metástase. Além disso os 

miofibroblastos estão distribuídos generalizadamente por toda a zona fibrosa 

reativa. Enquanto o estroma maduro é mais estável, está associado a maior 

infiltração leucocitária e pode reduzir a atividade invasiva das células 

neoplásicas ao ter uma melhor resposta inflamatória.20,24,36,40,41,48 

Adicionalmente essas publicações conseguiram demostrar associações 

estatisticamente significativas entre o grau de maduração estromal e diferentes 

fatores anatomopatológicos como pT, pN, diferenciação tumoral, invasão 

linfática e venosa, assim também com o padrão de crescimento tumoral e o 

budding tumoral.24,27,40,41,48 Nós demostramos que a invasão perineural foi 

estatisticamente significativa segundo a avaliação de Jass et al.17 (p=0,005) 

demostrando que os pacientes com invasão perineural presente, apresentam 

maior frequência de desmoplasia moderada ou intensa. Além disso na avaliação 

da desmoplasia pelo método de Ueno et al.24 sugeriu-se uma relação entre a 

desmoplasia e o estádio pN (p=0,072) e recidiva tumoral (p=0,070) embora os 

resultados não sejam estatisticamente significativos. 

Ueno et al.36,40 manifestaram que o estroma mixóide pode ser considerado o 

resultado dos CAFs ativados, induzindo o desenvolvimento de matriz 
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extracelular abundante em torno do colágeno do tipo queloide, incluindo 

fibronectina e tenascina-C, que estão supostamente associadas ao crescimento 

tumoral e metástase. 

Nosso trabalho é o único na literatura que analisa duas diferentes avaliações 

anatomopatológicas da desmoplasia fazendo uma análise univariada, bivariada 

e multivariada da sobrevida global e da sobrevida livre de doença no câncer de 

cólon. Embora nossos resultados não tenham demostrados a avaliação da 

desmoplasia como um fator prognostico independente tanto na sobrevida global 

como na sobrevida livre de doença, podemos observar especificamente que o 

componente mixóide na desmoplasia imatura sugeriu maior risco de morte ou 

recidiva. Não obstante o número de casos avaliados pode ter sido fator limitante 

para afirmar essa influência. 

Quanto as limitações do trabalho, a maioria dos dados foram coletados 

retrospectivamente. O componente mixóide, revelou-se ser o que se descora 

mais rapidamente, gerando grande dificuldade em classificar lâminas antigas. 

Existiu dificuldade na diferenciação entre o estroma levemente edematoso e os 

casos de desmoplasia imatura com pouco componente mixóide. Também 

demonstrou grande dificuldade na avaliação dos casos em que houve perfuração 

e o fronte de invasão encontrava-se muito inflamado.  

Portanto se sugere avaliar lâminas mais recentes, fazer estudos prospetivos 

com casuísticas maiores para poder estudar os diferentes graus de desmoplasia, 

executar as respetivas análises univariada, multivariadas e fazer pesquisas em 

biologia molecular dos diferentes elementos do estroma tumoral. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

 Com o objetivo de analisar os resultados oncológicos da reação 

desmoplásica, aplicando a classificação de Ueno, nos doentes operados de 

câncer de cólon não metastático quanto à sobrevida e à recidiva, podemos 

concluir que: 

 

 A classificação da desmoplasia pelo método de Ueno não influenciou 

estatisticamente na sobrevida global ou sobrevida livre de doença dos 

pacientes. 

  A desmoplasia imatura infere maior risco de morte ou recidiva. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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7.2 ANEXO 2. Interpretação do coeficiente Kappa de Cohen para concordância30 

 

 

  

 

Valor do coeficiente Kappa Interpretação 

<0 Sem concordância 

0-0.19 Concordância pobre 

0.20-0.39 Concordância fraca 

0.40-0.59 Concordância moderada 

0.60-0.79 Concordância substancial 

0.80-1.00 Concordância quase perfeita 
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