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Nomenclatura, Graduação 

Objetivos: 

 

 

1- Entender a nomenclatura das neoplasias 

2- Conhecer a importância da graduação e estadiamento das neoplasias. 

3-Identificar os elementos que permitem graduar as diferentes neoplasias.   

4- Conhecer as formas possíveis de graduar as neoplasias. 



Célula de origem        +       Sufixo 

Célula totipotencial                             Zigoto 

          Células germinativas 

 

Célula pluripotencial                          Células primitivas que constituem o broto embrionário dos  

         diferentes órgãos 

 

Células diferenciadas                        Lábeis                                 Maioria das neoplasias 

                                                          Estáveis 

         Permanentes             Raramente produzem neoplasias 



Mais de um tipo de células neoplásicas derivadas de mais de uma camada de células germinativas: teratoma 

Maduro 

Imaturo 



Seminoma Carcinoma embrionário 

Coriocarcinoma 

 



Dá origem aos blastomas 



 

Célula de origem             +         Sufixo 

oma 

 



Papilomas, 

Pólipos e  

Adenomas 

Crescimento em 

superfície 



Adenomas  

 estruturas sólidas 



Mesenquimais benignas 

www.pathologyoutlines 



 Célula de origem        +              Sufixo 

 

Epiteliais                                Carcinoma 

 

Mesenquimais                        Sarcoma 







Comportamento       Benigno                   Maligno                             Benigno           Maligno  

biológico 

        Papiloma          Adenoma        Carcinoma         Adiciona                 Adiciona sufixo 

           sufixo oma                  sarcoma 
Escamoso              Glandular                  Escamoso                      Lipoma                        Lipossarcoma 

Glandular                                                 Glandular                       Condroma                   Condrosarcoma 

Transicional                                             Transicional                     Osteoma                      Osteossarcoma 
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1- Soam como benigno, mas são malignos: 

Hepatoma             Hepatocarcinoma 

Melanoma            Carcinoma melanocítico 

Linfoma                Linfossarcoma 

 

2- Soam como malignos, mas são benignos 

Osteoblastomas e condroblastomas derivadas de osteoblastos e condroblastos presentes no 

osso adulto 

Cuidado: 

Hamartoma-   malformação de tecidos próprios do local (indígenas) 

Coristoma- malformação de tecido não próprio do local, presente por falha na migração 

durante embriogênese 



Meninge 





Mama feminina 



TRIANGULO DE CODMAN 

Fêmur 



Sinal do  

guardanapo 

Cólon 



Cólon 



Neoplasias císticas                          Benignas                         Cistoadenomas 

                                                        Malignas                          Cistoadenocarcinomas 



Algumas neoplasias não permitem conhecimento 

do tecido de origem impedindo classificação 

histogenética: 
 

 

 

Neoplasia indiferenciada maligna 

 

 

 

Deve ser indicado se de células pequenas ou 

grandes  



Algumas neoplasias permitem estabelecer apenas o tipo do tecido do qual se 

originaram, neste caso mesenquimal, podendo então ser chamado de sarcoma. 

Mas, se o tecido identificado fosse epitelial, sem poder determinar se escamoso, 

glandular ou transicional diríamos apenas carcinoma. 



E as neoplasias em que não conseguimos definir o comportamento biológico? 

Lembram? 

 

                Neoplasias no limite da malignidade ou bordeline, ocorrem no ovário, sendo 

chamadas cistoadenomas no limite da malignidade. 

                



Epônimos 

 

Tumor de Hodgkin          neoplasia do tecido linfóide 

 

Tumor de Brenner          neoplasia do epitélio celômico que reveste o  

              ovário 

Tumor de Wilms             nefroblastoma 

Sarcoma de Kaposi         neoplasia vascular maligna 

Linfoma de Burkitt         linfoma B 

Tumor de Krukenberg  adenocarcinoma metastático no ovário 

Tumor de Hürthle         neoplasia folicular da tireóide 

 



"

Epônimos 

Tumor de Ewing - célula mesenquimal primitiva 

 



Graduação  

 

 

 

 Em que estágio evolutivo se encontram ? 

Qual o melhor tratamento? 

Qual a previsão de sobrevida? 

Comparação de resultados. 
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GRAU  DE 

DIFERENCIAÇÃO 

CÉLULAS TUMORAIS 

ÍNDICE MITÓTICO 

BEM DIFERENCIADAS   

 

 

COMPORTAMENTO MENOS 

AGRESSIVO 

VARIA DE I A IV COM ANAPLASIA 

CRESCENTE 

MAIOR ÍNDICE MITÓTICO 

 

 

MAIOR AGRESSIVIDADE 



Bem diferenciada 

Pouco diferenciada 

Tecido de origem 
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Grau de diferenciação das 

células tumorais Índice mitótico 

Bem diferenciadas   

 

 

Comportamento menos agressivo 

Varia de I a IV com anaplasia crescente 

Maior índice mitótico 

 

 

Maior agressividade 



Neoplasias prostáticas 

JUK 

        

http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/pages/1083.htm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm
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Gleason 

http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/pages/336BB.htm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/pages/336AA.htm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/pages/336BB.htm
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Mama Nottinghan-  

 

 

 

 

 

 

 

Rim- graduação nuclear Fuhrman  

http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/pages/1083.htm
http://pathology2.jhu.edu/gleason/patterns.cfm


Índíce mitótico 

Robbins 



â

MO Ausência de 

metástase à distância 

M1 Presença de 

metástase à distância 

Jane Ulbrich 


