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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Descrever as mudanças pro-
postas para o estadiamento do câncer de pulmão para a próxima 
(sétima) edição da Classificação TNM, para neoplasias malignas 
prevista para publicação em 2009.

CONTEÚDO: Revisão bibliográfica constando de 13 estudos 
publicados entre 1944 e 2008, selecionados no banco de dados 
do MedLine e SciElo, utilizando-se as palavras-chave: câncer de 
pulmão, estadiamento TNM. Os estudos realizados desde 1999 
apontavam uma falha entre o prognóstico e o estadiamento dos 
pacientes com câncer de pulmão. Por isso, foi criado um Comitê 
com múltiplos profissionais e Instituições para rever a 6ª edição 
do TNM. O estudo contou com mais de 100.000 pacientes e só 
não alterou no descritor N. Quanto ao descritor T, sugere criação 
de novas subdivisões e a mudança da classificação do derrame 
pleural maligno deste para o descritor M. O M1 subdividiu-se 
em M1a e M1b considerando M1a como o derrame pleural ma-
ligno e M1b metástase à distância. A presença de metástase den-
tro do tórax também foi revista.

CONCLUSÃO: Apesar de todos os problemas referentes aos 
estudos retrospectivos, a nova proposta de estadiamento pre-
tende informar melhor o prognóstico dos pacientes com câncer 
de pulmão.

Descritores: estadiamento de neoplasias, Neoplasia pulmonar, 
TNM.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To describe the changes 
proposals for the staging of lung cancer in the forthcoming (Sev-
enth) edition of the TNM Classification of malignant tumors, to 
be published in 2009
CONTENTS: Bibliographical revision consisting of 13 study’s 
published between 1944 and 2008 and chosen teams in the data 
base of the MedLine and SciElo, using itself the word-key: can-
cer of lung, TNM staging. Studies carried through since 1999 
pointed an imperfection between the prognostic and stage of the 
patients with lung cancer. Therefore, it was created a committee 
with professional multiples and institutions to review the sixth 
edition of the TNM. The study it counted more than on 100,000 
patients and it did not only modify in the describing N. As the 
T descriptor, suggests creating of new subdivisions and change  
the classification of stroke malignant pleural this descriptor to 
the M. The M1 was subdivided in M1a and M1b considering 
M1a as the malignant pleural effusion and M1b metastasis in the 
distance. The presence of metastasis inside of the chest also was 
reviewed.
CONCLUSION: Although all the problems presented for the 
retrospective studies, the new proposal of staging must define 
better the prognostic of patients with lung cancer.
Keywords: Cancer of lung, neoplasm staging, TNM

INTRODUÇÃO

O sistema TNM que classifica as neoplasias malignas foi desen-
volvido entre 1943 e 1952 pelo francês Pierre Denoix1. A pri-
meira edição desta classificação foi publicada em 19582, porém 
o primeiro projeto para estadiar os cânceres de pulmão ocorreu 
em 1974 e foi realizado pela American Joint Committee for Cancer 
Staging (AJCC), baseando-se no estudo de 2155 pacientes3. Doze 
anos mais tarde, em 1986, a AJCC juntamente com a Union In-
ternationale Contre le Câncer (UICC) baseadas em 3753 casos 
propuseram uma revisão para a classificação vigente3. A mais 
recente classificação foi publicada na 5ª edição da classificação 
TNM (1997)3,4 e repetida na 6ª edição (2002), baseou-se em es-
tudo com 5319 pacientes3,5.
O estadiamento das neoplasias se faz necessário por quatro mo-
tivos6,7: 
• Falar uma linguagem universal descritiva única em qualquer 
serviço de saúde;
• Basear o tratamento nos diferentes estádios da doença;
• Predizer a sobrevida do paciente;
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• Permitir que estudos clínicos realizados em diferentes centros 
fossem comparados.
A nova proposta TNM do câncer de pulmão para os não peque-
nas células, surgiu devido a vários estudos publicados desde 1999, 
demonstrando falta de precisa correlação entre o atual TNM e 
o prognóstico dos pacientes8. Para solucionar este conflito foi 
formado um Comitê com múltiplos especialistas em oncologia 
torácica e que contou com um banco de dados com 100.869 pa-
cientes de 23 instituições situadas na Europa, América do Norte, 
Ásia e Austrália. Apesar de ser um estudo mais completo, possui 
falha e limitações comuns aos estudos retrospectivos. A popula-
ção incluída neste estudo constituía-se de pacientes portadores 
de neoplasias tratados entre 1990 e 2000, que receberam acom-
panhamento adequado, com confirmação histológica e que pos-
suíam estadiamento basal. É importante ressaltar que somente os 
pacientes com o tipo histológico de não pequenas células foram 
incluídos neste estudo9-11 (Figura 1). O objetivo deste estudo foi 
descrever a nova classificação de câncer de pulmão proposta para 
publicação em 2009, desde a formação do Comitê até as modi-
ficações propostas, sobre a nova proposta de estadiar o câncer 
de pulmão de acordo com a classificação TNM para neoplasias 
malignas, onde se utilizaram dados obtidos na literatura nacional 
e internacional (SciElo e PubMed), para se discutir o porquê da 
necessidade de mudanças. Este estudo foi realizado no período de 
setembro a novembro de 2008.

A NOVA PROPOSTA

A nova proposta da classificação TNM vem com algumas novidades 
quando comparadas à edição anterior (1997). Primeiramente, pode-se 
dizer que deixou de ser uma análise de uma única instituição e passou 
a ver a realidade de 23 centros de estudos ao redor do mundo (América 
do Norte, Ásia, Europa e Austrália), porém a China, a Índia e os países 
da América do Sul, África não foram representados. Além disso, o nú-
mero de pacientes analisados passou de 5.319 para 67.725.
Porém, esta classificação ainda foi baseada em estudos retrospec-
tivos apresentando controvérsias, como3:
• Dados expressos nos prontuários não objetivavam estadiar o tumor;
• Alguns prontuários estavam incompletos.
• A maioria dos casos realizou exames segundo as recomendações 
vigentes à época do estudo. Portanto, poucos pacientes realizaram 
cintilografia óssea, exames de imagem do crânio ou PET-CT. 

DESCRITOR T12

Como a experiência clínica demonstrava que o tamanho do tu-
mor influenciava no prognóstico do paciente, utilizando-se pa-
cientes N0 e M0, a primeira proposta foi subdividir o descritor 
T em mais sub-categorias, considerando menores intervalos de 
tamanho do tumor, além de levar em conta metástases no mesmo 
lobo do tumor primário, conforme apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 - O que mudou na 7ª edição do TNM do câncer de pulmão com relação ao descritor T12

T na 6ª  Edição Como Ficou
T1 - Tumor < 3 cm no maior diâmetro, circundado por pulmão  e pleura 
visceral.

T1a: Tumor < 2 cm no maior diâmetro.
T1b: Tumor > 2 cm, porém < 3 cm no maior  diâmetro.

T2 - Tumor > 3 cm, ou qualquer destes achados: envolvimento do brôn-
quio principal  distando a mais de 2 cm da carina principal, invasão de 
pleura visceral, associação com atelectasia ou pneumonia obstrutiva sem 
envolvimento de todo o pulmão.

T2a: Tumor > 3 cm, porém < 5 cm no maior diâmetro;
T2b: Tumor > 5 cm, porém < 7 cm no maior diâmetro.

T3 - Tumor de qualquer tamanho que invade qualquer uma das seguintes 
estruturas: parede torácica, diafragma, pleura mediastinal, pericárdio ou 
se houver atelectasia ou pneumonite obstrutiva de todo o pulmão.

Tumor > 7 cm.
Nódulos pulmonares no mesmo lobo do primário

T4 - Tumor de qualquer tamanho que invade uma das seguintes estrutu-
ras: mediastino, coração, grandes vasos, traqueia, esôfago, corpos verte-
brais ou carina, ou se houver derrame pleural maligno.

Derrame pleural maligno passa a ser M1.
Nódulos pulmonares ipsilaterais ao tumor primário.

Figura 1 – Método de seleção dos pacientes participantes no estudo3
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DESCRITOR N13

A proposta inicial do Internacional Association for the Study 
of Lung Cancer (IASLC) era determinar se as recomendações 
atuais para o descritor N deveriam ser mantidas ou revistas.  
Como a classificação atual de grupos de N0 a N3 define 
prognósticos distintos, tanto no estadiamento clínico como 
patológico, sugeriu-se a manutenção da classificação deste 
descritor. Análises exploratórias de pacientes submetidos a 
tratamento cirúrgico sem terapia de indução sugeriram que 
possa haver prognóstico distinto conforme as estações de 
linfonodos intratorácicos acometidos. No entanto, estudos 
prospectivos são necessários para validação de subdivisão 
conforme as estações de linfonodos acometidos.
Então, mantendo a classificação anterior, o descritor N fica:
Nx – Linfonodo regional não pode ser avaliado;
N0 – Sem metástase em linfonodo regional;
N1 – Metástase em linfonodo peribrônquico ipsilateral e/ou 
hilar ipsilateral e intrapulmonares, incluindo envolvimento 
por extensão direta;
N2 - Metástase em linfonodo mediastinal ipsilateral e/ou 
sub-carinal;
N3 - Metástase em linfonodo hilar, mediastinal contralateral; 
escalênico ipsilateral ou contralateral; ou supra-escalênico.

DESCRITOR M11

A avaliação de componentes metastáticos não linfáticos (T4 e 
M1) da atual classificação TNM para o câncer de pulmão re-
velou que a sobrevida mediana de pacientes do grupo cT4M0 
com derrame pleural era significativamente pior do que a dos 
demais pacientes deste grupo (8 versus 13 meses). Por outro 
lado, esta mediana de sobrevida era mais próxima daquela 
de pacientes M1 com metástases no pulmão contralateral 
(10 meses). Pacientes com M1, pela atual classificação, com 
metástases extratorácicas apresentam pior prognóstico sig-
nificativamente (seis meses) do que aqueles com metástases 
confinadas ao tórax (pleura ou pulmão contralateral). Dessa 
forma, a sugestão para a próxima edição é dividir estes dois 
grupos como segue:
• M1a: Derrame pleural maligno ou com nódulos neoplási-
cos contralaterais;
• M1b: Paciente com metástase à distância (fora do tórax).

CLASSIFICAÇÃO FINAL (TAbELA 2) 

Tabela 2 – Novo estadiamento do câncer de pulmão 
T/M Proposto N0 N1 N2 N3
T1a IA IIA IIIA IIIB
T1b IA IIA IIIA IIIB
T2a IB IIA IIIA IIIB
T2b IIA IIB IIIA IIIB
T3 IIB IIIA IIIA IIIB
T4 (nódulo no mesmo lobo) IIB IIIA IIIA IIIB
T4 (extensão) IIIA IIIA IIIB IIIB
M1a IV IV IV IV
M1b IV IV IV IV

CONCLUSÃO

Apesar de ser um estudo multicêntrico que envolveu grande nú-
mero de pacientes e pesquisadores, a nova proposta ainda apre-
senta problemas. Primeiro, por se tratar de um estudo retrospecti-
vo muito se perdeu por falhas no preenchimento dos prontuários. 
Porém, agora é possível avaliar melhor a situação da doença, ainda 
que a classificação TNM, considere apenas a anatomia do tumor, 
não levando em conta o tipo histológico, por exemplo.
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