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Definição
Tumor índice ou nódulo dominante

• Tumor com maior grau 
BJU Int. 2016 Aug;118(2):213-20

• Tumor com maior volume e maior grau
Curr Opin Urol. 2018 Nov;28(6):499-505

European Urology 74 (2018) 84–9

• "Mais comunente”… Maior nódulo, maior grau, maior estadio
(ISUP 2005 e 2014)

Modern Pathology (2018) 31, S47–S63

Am J Surg Pathol  Volume 41, Number 4, April 2017 





TUMOR ÍNDICE
Nódulos do mesmo grau:

nódulo maior

Nódulos de diferentes graus:

nódulo de maior grau ou
maior T

Modern Pathology (2011) 24, 16–25



Graduação histológica
Grau 7 (3+4) (ISUP 2) melhor

prognóstico do que Grau 7 (4+3) 
(ISUP 3)

Nem todas as apresentações do 
grau 4 são iguais em termos
prognósticos

Padrão cribriforme é mais
agressivo

Mod Pathol. 2018 Jan;31(S1):S47-63



Carcinoma intraductal
• Lesão pré-neoplásica dos tumores

de alto grau (G ≥ 4)

ou

• Disseminação intratubular/acinar
tu alto Grau (4 e 5)

• 17% das prostatectomias

• 2,8% das biópsias em geral
• 10 a 20% em biópsias quando

associado simultaneamente a
adenocarcinoma invasivo de alto
grau (G 8)

• 0,3% quando achado isolado
Arch Pathol Lab Med. doi: 10.5858/arpa.2014-0219-SA

Yonsei Med J. 2016 Sep;57(5):1054-62.



Valor prognóstico do padrão cribriforme e do CID

1031 pacientes com Bx (90% tratado, 10% WW)

Média 13 anos seguimento

Desfecho: Sobrevida doença específica





N Engl J Med. 2018 May 10;378(19):1767-1777



 Cribriforme = padrão 4

 Reportar a % de padrão 4 em escore 7

 Graduar separadamente cada fragmento de 
Bx

 Cada nódulo principal deve ser graduado
separadamente nas PTR

• 7 a 18% nódulos menores tem maior G

• 11% >G, > Volume e >T não ocorrem no 
mesmo nódulo!!

Am J Surg Pathol 2017;41:e1–e7 



Volume tumoral

• Tu insignificante em biópsias: 
Um único fragmento

GS 6 (3+3) (ISUP1)

3 mm

• Tu insignificante em prostatectomias radicais: 
≤ 0,5 ml (ou 10 mm de diâmetro)

 GS ≤ 6 (3+3) (ISUP 1) 

BJU Int. 2011 Oct;108(7):1074-85.



N Engl J Med 361;17 nejm.org october 22, 2009



JCI Insight. 2019 Jan 24;4(2)

30 pacientes mCAp (linfonodo)
70 nódulos x 30 metástases
Rearranjo de estrutra genômica atrvés
do perifl de alteração de cópias
numéricas



Take home messages

• Em pacientes com tumores multifocais e bilaterais, a lesão
índex é o nódulo de maior grau e/ou de maior estadio (e que
comumente são os nódulos de maior volume)!

• Importante nos pacientes de risco intermediário (grau 7 – ISUP
2 e 3) estimar a % de grau 4 e descrever a presença de
glândulas de aspecto cribriforme!

• Presença de carcinoma intraductal em biópsias contra-indica
AS e terapia focal!

• A lesão índex em geral é responsável pelas metástases mas
nódulos menores também podem ser sítios de metástase!
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