
A nova classificação da OMS de Tumores de Glândulas Salivares 

por Albina Altemani 

Profª Titular de Patologia, Departamento de Anatomia Patológica, Faculdade de Ciências Médicas, 
UNICAMP 
Coordenadora da área de Patologia Cirúrgica de Cabeça e Pescoço - Hospital de Clínicas - 
UNICAMP 

 

Na 4ª edição da Organização Mundial da Saúde (OMS)/Tumores de Cabeça e Pescoço, 
no capítulo sobre tumores salivares, foram incluídas algumas entidades e outras já 
referidas na edição anterior tiveram suas denominações modificadas ou foram agrupadas 
numa categoria mais abrangente. Além disso, foram adicionados novos conceitos, entre 
eles a transformação para alto grau que ocorre em alguns carcinomas salivares.  

Nesta nova edição, descrição sucinta dos achados citológicos e patogênese molecular 
pode ser encontrada na maioria dos tumores salivares. Quanto aos achados moleculares, 
as descobertas genéticas de translocações gerando fusões de oncogenes, tanto em 
neoplasias salivares malignas quanto benignas, abrem novos caminhos para o 
desenvolvimento de terapias alvo-específica (Seethala et al., 2016). Entretanto, na 4a edição 
é salientado que até o momento nenhum dos marcadores é aplicável clinicamente e 
eventualmente podem auxiliar no diagnóstico do tumor. 

 

A) Entidades que foram adicionadas  

O Carcinoma secretor (CS) foi a principal nova entidade neoplásica adicionada na 4a 

edição. O CS foi descrito em 2010 sob a denominação Carcinoma secretor análogo da 
mama (MASC), por mostrar características microscópicas, imunoistoquímicas e 
moleculares similares àquelas da sua contrapartida na mama (Skálová et al., 2010).  

A maioria dos casos de CS (anteriormente a sua separação como uma entidade) tinha 
sido classificada como Carcinoma de células acinares (CCA) pobres em grânulos de 
zimogênio ou Cistadenocarcinoma/adenocarcinoma NOS. Consequentemente, desde a 
descrição do CS, a presença dos grânulos de zimogênio tornou-se importante para 
diagnosticar CCA.  

No CS, a média de idade da apresentação do tumor é 47 anos (variando de 13 a 78 
anos) e há uma leve predileção pelo gênero masculino, diferindo do CCA que predomina 
em mulheres. Aproximadamente 70% dos CSs surgem nas glândulas maiores 
(principalmente parótida) e 30% em glândulas salivares menores. Interessantemente, a 
maioria dos casos que anteriormente foi diagnosticada como CCA em glândulas salivares 
menores, posteriormente foi reclassificada como CS.  

Histologicamente, os CSs mostram padrão arquitetural cístico-papilífero (atualmente 
considerado um padrão comum no CS e raro no CCA) (Figura 1, 2), sólido, microcístico ou 
folicular (Figura 3). As células apresentam núcleo vesicular com cromatina finamente 
granular e citoplasma pálido e eosinofílico, podendo ser granular ou vacuolizado na 
maioria das vezes (Figura 2). Atipia celular é moderada e figuras mitóticas são 
infrequentes. Grânulos de zimogêneo acinares serosos PAS positivo não são encontrados, 
mas mucina intracitoplasmática focal pode estar presente. Material secretório eosinofílico 
dentro dos espaços tubulares e microcísticos são frequentemente observados. Quanto ao 



perfil imunoistoquímico: as células neoplásicas apresentam forte positividade difusa para 
S100, vimentina e mamoglobina. Positividade para DOG-1 (expressão luminal apical) não 
é encontrada ou é muito restrita, portanto, diferindo do CCA. Molecularmente, a alteração 
que define o CS é a translocação t (12;15)(p13;q25) que leva a fusão oncogenética ETV6-
NTRK3, semelhante à encontrada no carcinoma secretor da mama (Skálová et al 2010). 
Numa grande parte dos casos, a morfologia característica do CS, associada a positividade 
para S100 e mamoglobina são suficientes para diagnosticar a lesão. Entretanto, para os 
casos com morfologia não tão evidente, a detecção da translocação torna-se necessária. 

 

 

Figura 1. Carcinoma secretor: padrão arquitetural cístico-papilífero 

 

 

Figura 2. Carcinoma secretor: células com citoplasma frequentemente vacuolizado. 



 

Figura 3. Carcinoma secretor: padrão arquitetural folicular 

 

Outra adição importante na 4ª edição foi o item lesões epiteliais não neoplásicas, que 
contém: Adenose policística esclerosante, Hiperplasia do ducto intercalado, Hiperplasia 
oncocítica nodular e Sialadenite linfoepitelial. 

A Adenose policística esclerosante (APE) assemelha-se a alteração fibrocística e adenose 
esclerosante da mama. A maioria das APEs acomete a parótida e principalmente adultos 
em torno dos 40 anos, porém pode ser encontrada em crianças e em outras localizações, 
como cavidade oral e nariz.  

Histologicamente é uma lesão circunscrita, caracterizada pela proliferação túbulo-
cística com estroma esclerótico (Figura 4). As células que revestem as estruturas túbulo-
cística apresentam aspecto apócrino, vacuolado ou granuloso e nas células acinares 
encontram-se grânulos de zimogênio de cor avermelhada e mais volumosos (Figura 5). O 
epitélio de algumas estruturas ductais pode apresentar aspecto proliferativo semelhante a 
carcinoma ductal de baixo grau in situ. A arquitetura lobular conservada e a presença de 
células mioepiteliais circundando quase todas as estruturas ductais e acinares são 
importantes para o diagnóstico da APE (Figura 6). Casos com lesões multifocais ou 
incompletamente ressecados podem recidivar e transformação maligna é muito rara (1 
caso até o momento). 



 

Figura 4. Adenose policística esclerosante: proliferação túbulo-cística com estroma esclerótico 

 

 

Figura 5: Adenose policística esclerosante: células acinares com grânulos de zimogênio de cor 

avermelhada e mais volumosos 

 

 

Figura 6. Adenose policística esclerosante: presença de células mioepiteliais circundando quase 

todas as estruturas ductais e acinares 

 
 

A Hiperplasia oncocítica nodular (HON) é multifocal, não encapsulada e composta por 
células com citoplasma granuloso, eosinofílico ou claro. Ocorre exclusivamente na 



parótida, em adultos (pico entre quinta e sexta décadas), principalmente em mulheres. A 
HON de células claras deve ser distinguida de carcinoma de células renais metastático. 
Nestes casos, a presença de ácinos salivares normais dentro da lesão e a ausência da rica 
rede vascular característica do carcinoma renal são valiosos para a identificação da HON. 

A Sialadenite linfoepitelial (SL) é caracterizada pelas lesões linfoepiteliais (ilhotas 
epimioepiteliais infiltradas e circundadas por denso infiltrado linfóide) associada a atrofia 
do parênquima (Figuras 7,8). Apesar da substituição progressiva dos ácinos por infiltrado 
linfoide, as estruturas lobulares mantem-se conservada. A SL é considerada uma lesão 
autoimune, sendo um dos componentes da síndrome de Sjögren, porém pode ocorrer 
como doença isolada da glândula salivar. A SL é a lesão precursora do linfoma MALT da 
glândula salivar. 

 

 

Figura 7: Sialadenite linfoepitelial: substituição dos ácinos por infiltrado linfoide, porém as 

estruturas lobulares mantem-se conservada 

 

 

Figura 8. Lesões linfoepiteliais: ilhotas epimioepiteliais infiltradas e circundadas por denso 

infiltrado linfoide 

 

A Hiperplasia do ducto intercalado (HDI) é na maioria dos casos encontrada 
incidentalmente na glândula parótida associada a outras lesões, particularmente, o 
adenoma de células basais e o carcinoma epitelial-mioepitelial. Acredita-se que a HDI 
possa ser uma lesão precursora destes dois últimos tumores salivares. A idade média de 
apresentação é 52 anos, predomina em homens e é geralmente uma lesão pequena (em 
torno de 1,0 cm).  



Histologicamente, a HDI é composta por pequenos ductos circundados por camada 
mioepitelial, que é pouco evidente no HE e o estroma entre eles é muito escasso. A HDI 
pode ser bem delimitada e parcialmente encapsulada (aspecto de adenoma) ou ter os 
limites menos definidos (aspecto de hiperplasia) (Figuras 9,10). 

 

 

Figura 9: Hiperplasia do ducto intercalado: limites menos definidos 

 

 

Figura 10: Hiperplasia do ducto intercalado – escasso estroma entre os ductos hiperplásicos 

 

B) Entidades com mudanças conceituais e/ ou de denominação 

O Adenocarcinoma polimorfo (ACP) da 4a edição substitui o Adenocarcinoma polimórfico 
de baixo grau da edição anterior. Embora a grande maioria dos casos seja de baixo grau, 
um grupo deles apresenta comportamento mais agressivo, com maior frequência de 
metástases regionais e à distância. Este fato foi a base do abandono da terminologia baixo 
grau, permitindo que cada caso seja graduado, embora não tenha sido proposto um 
sistema estruturado de graduação. O ACP ocorre predominantemente em glândulas 
salivares menores, particularmente no palato.  



Microscopicamente, caracteriza-se pelo polimorfismo arquitetural e uniformidade 
citológica. As células são médias ou pequenas, por vezes colunares ou fusiformes e os 
núcleos apresentam cromatina clara e nucléolo pouco evidente (Figura 11). As mitoses são 
raras e necrose é incomum. Quanto à arquitetura, num mesmo tumor podem ser 
encontrados vários padrões de crescimento, entre eles, sólido, ductal/tubular, trabecular e 
cístico-papilífero. Aspectos muito comuns no ACP são a infiltração carcinomatosa sob 
forma de células isoladas formando fila indiana na periferia da lesão ou em forma de 
diminutas estruturas ductais revestidas por uma única camada celular.  

Outros achados, também, comuns no tumor são: o arranjo celular enrodilhado em 
forma de alvo em torno de nervo ou vaso, o estroma tumoral mucóide/hialino e a 
infiltração carcinomatosa perineural. A variante cribriforme, embora tenha sido 
considerada por alguns autores como entidade separada do ACP com a denominação 
Adenocarcinoma cribriforme de glândula salivar menor, na 4a edição ela faz parte do espectro 
do ACP. Os tumores com essa morfologia, apesar da denominação cribriforme, 
apresentam frequente padrão de crescimento papilar e glomerulóide (Figura 12), núcleo 
com aspecto vesicular pronunciado (semelhante ao do carcinoma papilífero da tireoide) e 
tendência a ser mais atípico (Figura 13).  

Embora esses casos apresentem maior frequência de metástases regionais, 
aparentemente não diferem do ACP clássico em relação a sobrevida. A mortalidade é rara, 
a média de recidiva é 19% e metástases regionais variam de 9 a 15%. O perfil 
imunoistoquímico é variado (positividade para CK7, vimentina, proteína S-100, CEA, 
EMA, GFAP e actina músculo liso) sugerindo uma composição celular complexa, 
contendo células com feições epiteliais e mioepiteliais. Além disso, a maioria dos casos é 
positiva para mamoglobina e p63. Do ponto de vista molecular, nos ACP frequentemente 
se observam alterações da família do gene PRKD; translocações PRKD1-3 na variante 
cribriforme e mutações PRKD1 E710D nos ACP com morfologia clássica. 

 



 

Figura 11. Adenocarcinoma polimorfo: observar a uniformidade citológica (os núcleos 

apresentam cromatina clara e nucléolo pouco evidente) e o estroma mucóide / hialino. 

 

 

Figura 12. Adenocarcinoma polimorfo/ variante cribriforme: padrão de crescimento papilar e 

glomerulóide 

 



 

 

Figura 13. Adenocarcinoma polimorfo/ variante cribriforme: núcleo com aspecto vesicular 

pronunciado (semelhante ao do carcinoma papilífero da tireóide) 

 

A entidade Carcinoma intraductal (CI) introduzida na 4ª edição alberga o 
Cistadenocarcinoma cribiforme de baixo grau da edição anterior e a forma in situ do 
Carcinoma do ducto salivar. O CI é delimitado por uma camada de células 
mioepiteliais/basais normais positivas para p63 ou CK14 e é graduado de acordo com a 
intensidade da atipia das células neoplásicas intraductais em graus baixo, intermediário e 
alto. O CI de baixo grau apresenta o aspecto histológico do anteriormente denominado 
Cistadenocarcinoma cribriforme de baixo grau, isto é, são geralmente císticos, com 
crescimento cribriforme e papilífero; as células neoplásicas são monótonas e podem 
apresentar metaplasia apócrina (Figura 14). No CI de grau intermediário ou alto, as atipias 
celulares são mais intensas, pode se observar necrose e número aumentado de mitoses. É 
possível notar-se invasão focal, porém o seu significado é ainda considerado incerto. Nas 
lesões de baixo grau, baseado na experiência relatada do Cistadenocarcinoma cribiforme 
de baixo grau, a invasão focal aparentemente não altera o comportamento biológico. 
Entretanto, nas lesões de alto grau é prudente representar amplamente a amostra para 
descartar invasão, visto que o comportamento biológico tem potencial de ser diferente 
(Seethala et al 2017). 



 

Figura 14. Carcinoma intraductal de baixo grau: delimitado por uma camada de células 

mioepiteliais, as células neoplásicas são monótonas e o crescimento cribriforme e papilífero. 

 

O Carcinoma ex adenoma pleomórfico (CXAP) é apresentado na 4ª edição com maior 
ênfase na sua gênese (originando nas células epiteliais intraductais e/ou mioepiteliais do 
Adenoma pleomórfico) e importância do tipo histológico e extensão no prognóstico. A 
maioria dos CXAP é do tipo ducto salivar ou adenocarcinoma NOS (ambos de alto grau) 
(Figuras 15, 16) e cerca de 35% são do tipo mioepitelial (frequentemente baixo grau) 
(Figura 17, 18). Quanto a extensão, os CXAP são classificados conforme o grau de invasão 
além da cápsula do adenoma em: intracapsular (não ultrapassa a cápsula do adenoma), 
minimamente invasivo e francamente invasivo. Na 4ª edição modificou-se o critério do 
tumor minimamente invasivo, que era <1,5 mm para < 4 -6 mm de invasão além da 
cápsula, enfatizando que a avaliação do grau de invasão pode não ser possível em tumores 
com margens positivas ou originário em glândulas salivares menores ou adenoma 
pleomórfico recidivado. Os CXAP intracapsulares e minimamente invasivos apresentam 
prognóstico favorável com baixa frequência de recidivas ou metástases nodais (estas têm 
maior risco de ocorrer no tipo histológico Carcinoma do ducto salivar) (Griffith et al 2014, 
Rito et al 2016). Os CXAP francamente invasivos são neoplasias mais agressivas com a 
média de 5 anos de sobrevida variando entre 25% a 65%. Portanto, no laudo 
anatomopatológico do CXAP devem sempre constar a categoria do tumor quanto ao grau 
de invasão (extensão) e o tipo histológico.  



 

Figura 15. Carcinoma ex adenoma pleomórfico – tipo histológico Adenocarcinoma de alto grau 

 

 

Figura 16. Carcinoma ex adenoma pleomórfico – aumento maior da figura anterior 



 

Figura 17. Carcinoma ex adenoma pleomórfico – tipo histológico Carcinoma epitelial-

mioepitelial 

 

Figura 18. Carcinoma ex adenoma pleomórfico – aumento maior da figura anterior. A direita 

observar ducto normal residual de permeio aos ninhos neoplásicos. 

 

Alterações relacionadas a grau de malignidade  

O termo transformação para alto grau (TAG) foi introduzido para carcinomas salivares 
em 2007 (Seethala et al), substituindo a denominação desdiferenciação, que tinha até então 
sido usada. Os carcinomas salivares com TAG apresentam áreas com morfologia 
convencional ao lado de outras com aspecto pouco diferenciado, isto é, geralmente de 
adenocarcinoma pouco diferenciado ou carcinoma indiferenciado. Na 4ª edição, foi 
adicionada a possibilidade do Carcinoma adenoide cístico, Carcinoma de células acinares, 
Carcinoma secretório, Carcinoma epitelial-mioepitelial e Carcinoma polimórfo 
apresentarem TAG, salientando que o fenômeno é pouco frequente.  



O fenômeno TAG tem implicação no prognóstico e tratamento, visto que os carcinomas 
salivares passam a apresentar curso mais agressivo, maior frequência de metástases 
linfonodais e de morte pela doença. O Carcinoma adenoide cístico (Figura 19) é o tumor 
no qual o fenômeno TAG tem sido mais frequentemente estudado. A área transformada 
caracteriza-se pela perda da diferenciação mioepitelial e alteração morfológica das células 
epiteliais (ductais). Estas apresentam aumento do volume nuclear, pleomorfismo 
acentuado, nucléolos evidentes, alto índice mitótico, necrose e o estroma é frequentemente 
desmoplásico (Figura 20) (Seethala et al 2007).  

 

 

Figura 19. Carcinoma adenoide cístico convencional – dupla população celular. As células 

mioepiteliais apresentam núcleo angulado e hipercromático e as epiteliais circundam as luzes 

ductais. 

 

 

Figura 20. Transformação para alto grau em carcinoma adenoide cístico – não se notam células 

mioepiteliais e as ductais são pleomórficas e formam micropapilas intraluminares. 



 

A graduação histológica de malignidade é usada nos seguintes carcinomas salivares: 
Carcinoma mucoepidermoide, Carcinoma adenoide cístico, Adenocarcinoma NOS e agora 
no Carcinoma polimorfo. O Carcinoma mucoepidermoide e o Carcinoma adenoide cístico 
são os dois únicos tumores para os quais foram propostos sistemas estruturados de 
graduação; no Adenocarcinoma NOS a graduação é baseada em intensidade das atipias 
citológicas. Na edição anterior, o carcinoma mucoepidermoide tinha o subitem graduação 
histológica, com a descrição de um sistema de graduação com pontuações. Na 4ª edição, 
nenhum carcinoma salivar apresenta um sistema estruturado de grau histológico de 
malignidade. No Carcinoma mucoepidermoide, são descritos os aspectos morfológicos 
dos tumores de grau baixo (cístico, rico em células mucosas e bem circunscrito (Figura 
21)), intermediário (mais sólido, menos circunscrito e com aspecto diverso) e alto 
(apresentando um ou mais dos seguintes aspectos – anaplasia nuclear, necrose, mitoses 
frequentes, invasão perineural, vascular ou óssea (Figura 22)). No Carcinoma adenoide 
cístico é enfatizado que a presença do componente sólido em mais do que um terço do 
tumor está associada a curso clínico mais agressivo. No Adenocarcinoma NOS e agora 
também no Adenocarcinoma polimorfo a graduação histológica continua sendo baseada 
em grau de atipia celular. 

 

 

Figura 21. Carcinoma mucoepidermoide de baixo grau - cístico, rico em células mucosas 



 

Figura 22. Carcinoma mucoepidermoide de alto grau – anaplasia nuclear acentuada. 

 

Entidades com categorização modificada 

O Adenoma pleomórfico metastatizante (APM) estava na edição anterior colocado entre os 
tumores malignos e na atual está como um item do Adenoma pleomórfico (AP). 
Histologicamente, o APM é semelhante ao AP e não há alterações morfológicas que 
possam predizer o seu comportamento metastatizante. Geralmente as metástases surgem 
após várias recidivas do AP e são para os ossos, cabeça/pescoço e pulmão. Embora o APM 
tenha sido colocado entre os tumores benignos, deve se enfatizar que apresenta 
agressividade e morte tem sido relatada em cerca de 40% dos pacientes.  

Na 4ª edição, alguns tumores raros foram agrupados dentro de uma categoria mais 
abrangente: a) Carcinoma pouco diferenciado contém os carcinomas de pequenas e 
grandes células com ou sem diferenciação neuroendócrina e b) Adenocarcinoma NOS 
contém os adenocarcinomas não classificáveis e aqueles que eram classificados como 
cistadenocarcinoma, adenocarcinoma mucinoso e o adenocarcinoma tipo intestinal. 
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