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Hipócrates- 400 a.C.  

Câncer: karkinos palavra grega para caranguejo. 

 

 

O corpo humano é composto de 4 fluidos: 

sangue, bile negra, bile amarela e fleuma.                        

                                                                                                               
 



                                                  

Galeno, 130 d.C.                                              A bile negra, sem ser fervida causa cânceres.                               

 Virchow, Die Cellularpathologie, 1858                                                                                                 

                                             Ommnis cellula e cellula 

 

                                           Reconheceu os trabalhos de Bichat “a célula é a                                                              

                                             unidade básica do corpo”                                                                         

 

                                             "Every cell originates from another existing cell like it.”,  in 1858. 

  

                                             As doenças ocorriam por  mudanças na célula.        

                                             Pensem microscópicamente. 

 

Ehrlich,1910      As doenças são apenas fechaduras patológicas à espera de serem 

encontradas pelas moléculas certas.                                                                                                                       

                                                                                                                             

Willy Meyer, 1932.           Câncer é uma doença sistêmica. 

                          

 



EPIDEMIOLOGIA 

FATORES AMBIENTAIS 

BASES MOLECULARES 

SEQUENCIAMENTO ALVO 

MARCAS REGISTRADAS 

TERAPIA ALVO 

IMUNOTERAPIA 



Tasuku Honjo, 76, Kyoto, no 

Japão, estudou a proteína PD-1, 

que também atua sobre os 

linfócitos T, só que de forma 

diferente e em 2012 também 

demonstrou eficácia em tratar 

pacientes com diversos tipos de 

câncer. 

 
 

James P. Allison, 70, Texas, estudou a 

proteína CTLA-4 e descobriu que um 

bloqueio da proteína poderia retirar o 

freio sobre os linfócitos T, fazendo com 

que as células voltassem a atacar o 

tumor. Em 1994, Allison realizou o 

primeiro experimento em ratos, que 

ficaram curados após o tratamento. 



“Neoplasia é uma massa anormal de tecido, cujo 

crescimento excede e não está coordenado ao 

crescimento dos tecidos normais e que persiste 

mesmo cessada a causa que o provocou”. 

 
Rupert  Allan Willis, The spread of tumours     in the human body 

(1934,) and The pathology of tumours (1948) 
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Constituem  um grupo de doenças que mostram pelo 

menos três tipos de distúrbios: 

 

 1- Proliferação celular 

 2- Diferenciação celular 

 3- Relação entre células e o  estroma circunjacente 

 

 



Neoplasia é o crescimento autônomo de tecidos que escaparam das restrições 

normais da proliferação celular e exibem graus variáveis de fidelidade a seus 

precursores. 

1- Proliferação 
 



Diferenciação é a soma de processos pelos quais as células em um 

organismo multicelular em desenvolvimento completam seu conjunto 

específico de características funcionais e morfológicas.  

 

2- Diferenciação celular 



A semelhança estrutural entre a célula neoplásica e sua célula de origem 

freqüentemente permite o estabelecimento de conclusões acerca de sua 

origem e comportamento potencial. Esta semelhança é denominada 

diferenciação. 

Pele normal Neoplasia maligna escamosa 



Cólon normal Neoplasia maligna colônica 

A semelhança estrutural entre a célula neoplásica e sua célula de 

origem freqüentemente permite o estabelecimento de conclusões 

acerca de sua origem e comportamento potencial. Esta semelhança 

é denominada diferenciação. 
 

https://www.thermofisher.com/blog/author/emilyhumphreys/


 Grau de semelhança com o tecido de origem  

2- Diferenciação celular 

Bem diferenciadas 

Moderadamente  

diferenciadas 

Pouco diferenciadas 

Anaplásica 

 



  

As células neoplásicas apresentam 

além da incapacidade de 

diferenciação, uma citologia atípica, 

com as seguintes características 

associadas: 

Diferenciação celular 

Variação na forma e tamanho das 

 células (pleomorfismo celular) 

Variação no tamanho e forma dos 

 núcleos (pleomorfismo nuclear) 

Aumento na densidade de coloração dos núcleos 

( hipercromatismo nuclear) 

Aumento desproporcional do tamanho dos núcleos em relação ao citoplasma 

(aumento na relação núcleo-citoplasmática) 

Presença de mitoses atípicas e típicas 



O grau de diferenciação de uma neoplasia geralmente está 

relacionado ao seu comportamento biológico. 

Pior grau de diferenciação   Pior prognóstico 



Morfologia das neoplasias 

Estroma Parênquima 

Epitelial Mesenquimal 

Estroma Parênquima 



Estroma Parênquima 
 

Predomínio 

Medular 
Desmoplásico 

Esquirroso janeulbrich 



As células de uma neoplasia podem crescer 

de uma forma compacta e  se expandir para 

o estroma comprimindo-o.  

  

 

3- Relação entre células neoplásicas e o estroma 

circunjacente: 

 

r 



  

As células neoplásicas podem invadir o 

estroma circunjacente e se disseminar para 

sítios distantes 
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Crescimento lento Crescimento rápido 



Crescimento? 



Crescimento ? 



Neoplasias benignas 

Tecido de origem 



Neoplasia benigna do tecido adiposo 

 



Lesão benigna da tireóide 



Neoplasias benignas apresentam padrão de crescimento expansivo, não 

invadem os tecidos circunjacentes e o critério principal, não se disseminam 

para sítios distantes (não metastatizam). 

Permanecem como crescimento excessivo localizado na área em que 

surgem,com formação de pseudo-cápsula derivada da atrofia por 

compressão do tecido circunjacente. 



Tecido de origem 

MB 



 

Carcinoma in situ, representa um estágio bastante precoce da 

neoplasia, anterior a invasão. 

In situ: epitélio escamoso 

In situ: epitélio glandular 



Neoplasias malignas  

MB 

Tecido de origem 



Invasão tecidual 

 

    



Neoplasias malignas 



Neoplasia maligna da tireóide 

Cápsula Vaso 

Invasão 

Metástases em 
linfonodos 



Embolização neoplásica 



Critério de malignidade 



Neoplasias malignas tendem  a mostrar evidências de aumento da proliferação celular e diferenciação 

incompleta. 

O aumento da proliferação celular é expresso pelo aumento do número de mitoses. 

 Não infrequentemente estas mitoses são anormais em aparência, podendo ser tripolares ou 

quadripolares. 

Índice proliferativo é  demonstrado em exame imuno-histoquímico pelo Ki67. 

Diferenciação incompleta é expressa em níveis de células individuais ou em relação umas com as 

outras. 



Alterações  da capacidade funcional-produção de hormônios 
ACTH, ADH cancer de pulmão 
 
Expressão de proteínas oncofetais- 

Alfafetoproteína (AFP) 
A AFP pode ajudar a diagnosticar e orientar o tratamento de câncer de fígado. 
Os níveis normais de AFP são geralmente menores a 10 ng/ml.  
A AFP também é maior em determinados tumores de células germinativas, 
como alguns tipos de câncer de testículo, certos tipos raros de câncer de 
ovário e os tumores de células germinativas que se originam na região 
torácica. 
O CEA não é usado para diagnosticar ou detectar o câncer de intestino, mas é 
o marcador de tumor preferido para ajudar a prever o prognóstico em 
pacientes com câncer colorretal. Os valores maiores do que 5,5 ng/ml não são 
normais. O CEA pode ser usado para câncer de pulmão e de mama. Este 
marcador pode também estar alterado em outros tipos de câncer, como 
melanoma, linfoma, tireoide, pâncreas, fígado, estômago, rim, próstata, 
ovário, colo do útero e bexiga. 
 



As expressões benigno e maligno referem-se mais ao comportamento 

biológico geral de um tumor do que as suas caracteristicas morfológicas. 

Neoplasias malignas são agressivas, matam o hospedeiro, enquanto os 

benignos são pouco agressivos. 

Entretanto, em função de sua localização junto a uma estrutura 

importante, os tumores benignos podem ocasionalmente ser fatais, 

não em função do seu comportamento biológico, mas em função de 

sua localização em um local crítico. 



Tumor intracraniano benigno 

das meninges, meningeoma, 

pode levar ao óbito por 

compressão sobre o cérebro. 

 



Neoplasia benigna 

crescendo no interior da 

aurícula pode levar a morte 

súbita por bloquear o óstio 

da válvula. 



1- Auto-suficiência em fatores de crescimento. 

2. Não respondem aos genes supressores tumorais 

3. Alteração da apoptose 

4. Potencial replicativo sem limites 

5. Angiogênese sustentada 

6. Possibilidade de invasão tecidual e metástases 

7- Alteração do metabolismo celular 

8- Evasão do sistema imunológico 

Benigno Maligno 

Alteração DNA 



Benigno Maligno 

Atipia 

Atividade mitótica 

Invasão dérmica 

Invasão de 
linfonodos 

Metástases a distância 

Morte 



O carcinoma basocelular da pele que 

é histológicamente maligno, invade 

de forma agressiva localmente, não 

metastatiza para locais distantes. 

  

 



Comportamento 

biológico imprevisível 

apesar da morfologia 

atípica. 

Feocromocitoma 



Neoplasias que apresentam características morfológicas mais 

agressivas, sem preencher os critérios de malignidade e sem invadir e 

metastátizar. 



Neoplasias que apresentam características morfológicas mais 

agressivas, sem preencher os critérios de malignidade e sem invadir e 

metastátizar. 

Jane Ulbrich 


