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93 - Tratamento cirúrgico com 
técnicas de oncoplástica em sete 
pacientes com mastite crônica 
granulomatosa

Bioni PO, Anselmi KF, Nissen LP, Spautz CC, 
Urban CA. 
Oncoclínica, Curitiba-PR. 

INTRODUçãO: A Mastite Crônica Granuloma-
tosa (MCG) ou Mastite Granulomatosa Idiopáti-
ca é uma doença benigna, crônica e inflamatória 
da mama, que pode mimetizar um carcinoma 
mamário. O diagnóstico é de exclusão, confir-
mado por anatomopatológico. Não há consenso 
em qual a melhor estratégia para tratamen-
to. Várias modalidades são usadas, isoladas ou 
combinadas, como conduta expectante, uso de 
imunossupressores, uso de esteróides orais e 
tratamento cirúrgico. Este estudo relata sete ca-
sos de mastite crônica granulomatosa tratados 
com ressecção da lesão associada a técnicas 
de oncoplástica para reparação. 

MéTODOS: Foram revisados prontuários de pa-
cientes atendidas na Oncoclínica – Curitiba/PR, 
entre os anos de 2013 e 2018. Selecionamos 
os casos diagnosticados com MCG, num total 
de onze pacientes. Dessas, quatro realizaram 
tratamento conservador (corticóide oral) e sete 
foram submetidas a tratamento cirúrgico com 
ressecção da lesão associada à reconstrução 
com técnicas de oncoplástica, após não obter 
melhora do quadro e/ou recorrência com outros 
tratamentos. Foram analisados quadro clínico, 
aspectos demográficos, exames de imagem e 
anatomopatológico, tratamentos realizados e 

recidiva após tratamento das sete pacientes 
incluídas neste estudo. 

RESULTADOS: Todas as pacientes encontra-
vam-se em idade reprodutiva e tinham histórico 
de gestação. Uma paciente reportou ser taba-
gista. Sete pacientes realizaram Biópsia Per-
cutânea Guiada por Ultrassonografia, das quais 
seis confirmaram diagnóstico de MCG. Cinco 
pacientes (71%) realizaram tratamento com cor-
ticóide oral previamente com melhora parcial e/
ou recorrência do quadro; três pacientes (43%) 
realizaram tratamento com mais de uma linha 
de tratamento medicamentoso (antibiótico, 
corticóide oral, metotrexate). Todas as pacientes 
realizaram Ressonância Magnética de Mamas, 
com achados inespecíficos - realce segmentar 
ou não nodular, coleções com paredes espes-
sadas e irregulares ou distorção de arquitetu-
ra. Quatro exames foram classificados como 
categoria BI RADS 4 – submetidos à Biópsia 
Percutânea Guiada por Ultrassonografia, dois 
exames BI RADS 3 e um exame BI RADS 2. As 
pacientes foram submetidas à ressecção cirúr-
gica da massa com margem, associada a téc-
nicas de reconstrução oncoplástica conforme 
localização da lesão e simetrização da mama 
oposta. Seis pacientes (85%) reconstruíram uti-
lizando técnica de pedículo inferior enquanto 
em uma paciente foi realizada a técnica de pe-
dículo superior. O tempo de seguimento variou 
de 2 a 60 meses. Duas pacientes apresenta-
ram recidiva, uma nove meses após a cirurgia, 
com melhora espontânea do quadro. A outra 
paciente apresentou quadro de massa palpá-
vel em mama direita três anos após a primeira 
cirurgia, sendo submetida a tratamento com 
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corticóide oral seguido de ressecção da lesão 
com reconstrução parcial. 

CONCLUSõES: Por não possuir diretrizes claras 
para tratamento, o manejo da MCG torna-se 
um verdadeiro desafio ao mastologista. Estu-
dos comparando tratamento cirúrgico, isolado 
ou associado à corticóide oral, demonstraram 
ser uma opção viável, diminuindo chances de 
recorrência.

94 - Caracterização da expressão 
do gene WIPF2 e da proteína WIRE 
em pacientes com câncer de mama 
HER2 positivos

Orlandini LF1, Bosland MC2, Andrade JM1, 
Tiezzi MG1, Tiezzi DG1.
1Universidade de São Paulo, Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia – Divisão de 
Mastologia. Av. Bandeirantes 3900, Ribeirão 
Preto, Brasil - 14049-900. 
2University of Illinois at Chicago - College 
of Medicine, Department of Pathology, 840 
S. Wood St., Suite 130 CSN, Chicago, IL, US - 
60612.

INTRODUçãO: A amplificação do gene ERBB2 
ocorre em cerca de 13% dos casos de câncer 
de mama1,2 e está diretamente associada ao 
aumento da expressão do gene e da proteína 
que ele codifica (HER2). Tumores com essas 
características são classificados como HER2 
positivo e as pacientes portadoras desse sub-
tipo apresentam altas taxas de recorrência a 
distância e morte pela doença. A amplificação 
do gene ERBB2 frequentemente influencia uma 

série de genes vizinhos. Estudos recentes de-
monstram que a co-amplificação de alguns deles 
pode ter importância clínica e biológica. Um 
exemplo relevante é a ausência de benefício 
do trastuzumabe (terapia alvo) no tratamento 
adjuvante de pacientes com co-amplificação do 
gene TOP2A. O gene WIPF2 é responsável pela 
codificação da proteína WIRE, uma mediadora 
na organização dos microfilamentos de actina 
e descrita como uma moduladora da transição 
epitélio-mesênquima e da motilidade celular. A 
sua expressão foi pouco estudada em tecidos 
neoplásicos. O objetivo deste estudo foi carac-
terizar a expressão do gene WIPF2 e de sua 
proteína no câncer de mama. 

MéTODOS: A imunohistoquímica (IHQ) foi uti-
lizada para caracterizar a expressão da proteína 
WIRE em 87 casos de carcinoma ductal invasivo 
da mama. As linhagens celulares SKBR3 e MCF7 
foram utilizadas para a localização subcelular e 
os bancos de dados do TCGA e NOAH trial3 
para avaliar as variações no número de cópias, 
expressão gênica, análise de enriquecimento 
de genes, resposta a terapia neoadjuvante e 
sobrevida. 

RESULTADOS: A expressão da proteína WIRE 
está diretamente associada aos tumores HER2 
positivos (p< 0.0001), em especial quando com-
parados aos tumores triplo-negativos. A prote-
ína tem localização citoplasmática e a linhagem 
celular SKB3 (ERBB2 amplificado) tem uma 
expressão da ordem de 11 vezes maior que a 
linhagem MCF7 (Luminal A). Observamos que 
o ganho/amplificação do gene WIPF2 está dire-
tamente relacionado com sua expressão gênica 



A B S T R A C T  B O O K  J P M  2 0 1 8 7REGIONAL SÃO PAULO

e com a co-amplificação do gene ERBB2 em 
tumores HER2 positivos (TCGA). Os tumores 
com amplificação dos genes ERBB2 e WIPF2 
têm uma maior prevalência de expressão po-
sitiva de receptor de progesterona, menor en-
volvimento linfonodal axilar e melhores taxas 
de sobrevida global. Tumores localmente avan-
çados e com alta expressão do WIPF2 estão 
mais associados a características não inflama-
tórias e menores taxas de resposta patológica 
completa a quimioterapia neoadjuvante com 
trastuzumabe. A amplificação do gene WIPF2 
só ocorre em tumores com amplificação do 
ERBB2 e está associada com o aumento da 
expressão de sua respectiva proteína.

CONCLUSãO: Embora a proteína WIRE seja 
uma molécula importante na reorganização 
do citoesqueleto e motilidade celular, a sua 
superexpressão em tumores HER2 positivos 
está associada com um subgrupo de neoplasias 
menos agressivas e potencialmente responsivas 
ao tratamento hormonal.  

REFERêNCIA:
1- TCGA The Cancer Genome Atlas homepa-
ge.  http://cancergenome.nih.gov/abouttcga.
2 – Curtis C, Shah SP, Chin SF, Turashvili G, 
Rueda OM, Dunning MJ, et al. The genomic 
and transcriptomic architecture of 2,000 bre-
ast tumours reveals novel subgroups. Natu-
re. 2012;486(7403):346–352. doi: 10.1038/
nature10983 (METABRIC)
3 - Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, Mani-
khas A, Lluch A, Tjulandin S, Zambetti M, Va-
zquez F, Byakhow M, Lichinitser M, Climent 
MA. Neoadjuvant chemotherapy with tras-

tuzumab followed by adjuvant trastuzumab 
versus neoadjuvant chemotherapy alone, in 
patients with HER2-positive locally advanced 
breast cancer (the NOAH trial): a randomi-
sed controlled superiority trial with a parallel 
HER2-negative cohort. The Lancet. 2010 Jan 
30;375(9712):377-84.

95 - Associação das HSP 60 e 70 
e Fatores de Risco Cardiovascular 
em Mulheres na Pós-Menopausa 
Tratadas de Câncer de Mama.

Buttros DAB, Branco MT, Orsatti CL, Nahas-
Neto J, Nahas EAP.
Faculdade de Medicina de Botucatu / UNESP.

INTRODUçãO: As heat shock proteins (HSP) 
são biomarcadores expressados na inflamação 
sistêmica crônica, sendo os subtipos 60 e 70 
associados às doenças cardiovasculares. A HSP 
60 é considerada de risco quando aumentada 
no soro e, de forma antagônica, a HSP 70 corre-
laciona-se com a doença cardiovascular quando 
encontrada em baixas concentrações séricas.

OBJETIVO: Avaliar as HSP 60 e 70, incluindo 
outros fatores de risco cardiovascular, em mu-
lheres na pós-menopausa tratadas de câncer 
de mama comparadas às mulheres na pós-me-
nopausa sem câncer de mama.

MéTODOS: Realizou-se estudo clínico de corte 
transversal com 96 mulheres tratadas de câncer 
de mama comparadas a 192 mulheres na pós-
menopausa (controle), com idades entre 45 e 
75 anos. Foram incluídas no grupo principal 
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mulheres com amenorreia > 12 meses e idade 
≥ 45 anos, com diagnóstico histológico de cân-
cer de mama, sem doença metastática e sem 
doença cardiovascular (DCV) estabelecida. O 
grupo controle foi constituído por mulheres com 
amenorreia > 12 meses, idade ≥ 45 anos, sem 
câncer de mama e DCV. Os grupos foram parea-
dos por idade, tempo de menopausa e índice de 
massa corpórea (IMC) na proporção 1 caso para 
2 controles, conforme cálculo amostral, com o 
mínimo de 92 pacientes tratadas de câncer de 
mama. Dados clínicos e antropométricos (IMC 
e circunferência da cintura) foram coletados 
por meio de entrevista e exame físico. Para 
determinação das concentrações plasmáticas de 
HSP 60 e 70 foram empregados imunoensaios 
pela técnica de ELISA. Para análise bioquímica
foram solicitados colesterol total, HLD, LDL, tri-
glicerídeos, glicose e insulina. Foram considera-
das com síndrome metabólica (SM), as mulheres 
que apresentaram três ou mais critérios diag-
nósticos: circunferência da cintura (CC) > 88 cm; 
TG  150 mg/dL; HDL colesterol < 50 mg/dL; 
pressão arterial  130/85 mmHg; glicose  100 
mg/dL. A doença aterosclerótica foi determina-
da pela espessura do complexo médio-intimal 
(CMI > 1mm) das artérias carótidas e/ou pela 
presença de placa ateromatosa, avaliadas pela 
ultrassonografia carotídea (scanner duplex). A 
resistência insulínica foi avaliada aplicando o 
índice do HOMA-IR, sendo considerado pre-
sente para valores > 2,7. Para análise estatística 
foram empregados: Curva ROC, Teste t-student, 
Distribuição Gama (variáveis assimétricas), Teste 
do Qui-Quadrado e Regressão Logística (odds 
ratio-OR). Estudo aprovado pelo Comitê de 
ética em Pesquisa da instituição responsável.

RESULTADOS: Na comparação entre os grupos, 
as pacientes do grupo principal apresentaram 
valores mais altos de HSP 60 e mais baixos 
de HSP 70 quando comparados ao controle 
(p<0.05). Através de Curva ROC obtiveram-se 
os valores de corte para as HSP 60 e HSP 70, 
sendo considerados como fatores de risco car-
diovasculares valores de HSP 60 > 16,12ng/ml 
e HSP 70 < 0,53ng/ml. O grupo principal apre-
sentou maior ocorrência de HSP 60 > 16,12ng/
ml e HSP 70 < 0,53ng/ml quando comparado 
ao grupo controle (94,6% vc 20,3% e 86,1% vs 
18,2%, respectivamente) (p<0,0005).
As mulheres tratadas de câncer de mama apre-
sentaram valores médios da pressão sistólica 
e diastólica (p<0.001), triglicerídeos e glicose 
maiores que as mulheres do grupo controle 
(p<0.05).

Foi observada maior ocorrência de diabetes, SM 
e placa ateromatosa entre as mulheres tratadas 
de câncer mama quando comparadas ao con-
trole (19,8% vs 6,8%; 54,2% vs 30,7%; 19.8% 
vs 9.4%, respectivamente) (p<0.05). Na análise 
de risco ajustado para idade, tempo de meno-
pausa e IMC, as mulheres tratadas de câncer 
de mama apresentaram risco significativamente 
aumentado para SM (OR=4.21; IC 95% 2.28-
7.76), presença de placa ateromatosa (OR=2.61; 
IC 95% 1.19-5.72), diabetes (OR=4.42; IC 95% 
1.86-10.49), hipertrigliceridemia (OR=2.32; 
IC 95% 1.33-4.0) e circunferência de cintura 
aumentada (OR=11.22; IC 95% 4.0 – 31.65), 
quando comparadas as mulheres sem câncer 
de mama.

CONCLUSãO: Mulheres tratadas de câncer de 
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mama apresentaram maior risco para síndrome 
metabólica, diabetes, doença aterosclerótica, 
hipertrigliceridemia e obesidade abdominal, 
quando comparadas as mulheres na pós-me-
nopausa sem câncer de mama. Assim como, 
apresentaram maiores concentrações séricas de 
HSP 60 e menores de HSP 70, corroborando 
para o aumento do risco cardiovascular nessa 
população.

97 - Eletromiografia de superfície 
como instrumento de avaliação 
da funcionalidade dos membros 
superiores em pacientes tratadas do 
câncer de mama

Jonathas José da Silva; Idam de Oliviera-Junior; 
Fabiola Cristina Brandini da Silva; Almir José 
Sarri; René A. da Costa Vieira
Departamento de Mastologia e 
Reconstrução Mamária. Departamento de 
Fisioterapia. Hospital de Câncer

JUSTIFICATIVA: A crescente incidência do cân-
cer de mama, e da sobrevida das pacientes 
justifica a realização de pesquisas por méto-
dos avaliativos quantitativos fidedignos para 
se diagnosticar as sequelas funcionais crônicas 
relacionadas ao tratamento. 

OBJETIVO: Avaliar se a eletromiografia (EMG) 
de superfície é um instrumento capaz de iden-
tificar alterações funcionais em pacientes trata-
das com cirurgias conservadoras do câncer de 
mama; correlacionar os dados eletromiográficos 
com alterações de mobilidade do ombro e for-
ça muscular e verificar se os questionários de 

qualidade de vida (EORTC-BR23, BCTOS), e 
questionário funcional do ombro (SPADI) são 
capazes de diferenciar grupos conhecidos em 
relação a funcionalidade. 

MATERIAIS E MéTODOS: Estudo aprovado 
no Comitê de ética em Pesquisa sob o núme-
ro 782/2014. Estudo observacional, transver-
sal. Foram selecionadas 48 pacientes tratadas 
com cirurgia conservadora associada à radiote-
rapia, através de uma amostra não-probabilística 
por conveniência e dividas em 2 grupos: G1 
composto por 24 mulheres com déficits fun-
cionais diagnosticados pela goniometria e pela 
dinamometria; e G2 – mulheres sem déficits e 
queixas funcionais. Todas passaram por exames 
eletromiográficos e responderam os questioná-
rios SPADI, BCTOS e EORTC-BR 23. Utilizou-se 
o Eletromiografo EMG System do Brasil 810-
C e oito canais, com taxa de amostragem de 
2000Hz, e computador portátil Dell, onde utili-
zou-se o software EMG System do Brasil. Foram 
avaliados os músculos peitoral maior, deltóide 
anterior e médio, e trapézios fibras superiores 
e inferiores durante os movimentos de flexão 
e abdução de ombros, através da eletromiogra-
fia. Foram feitas as comparações do lado tratado 
(LT) e lado não tratado (LNT) de G1 e G2, LT 
entre G1 e G2 e LNT entre G1 e G2. Realizou-se 
comparações entre os grupos conhecidos e os 
questionários selecionados. Para avaliação das 
variáveis contínuas foram utilizados os testes 
de normalidade Shapiro-Wilk e Kolmogorov-S-
mirnov. No caso de normalidade foi utilizado o 
Teste T pareado, e na ausência de normalidade 
foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para com-
paração das variáveis categóricas utlizou-se o 
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teste do qui-quadrado, e na presença de valor 
abaixo de 5, utilizou-se o teste exato de Fish.

RESULTADOS: Na eletromiografia observou-se 
que apenas a atividade muscular do peitoral 
maior nos movimentos de flexão (p<0,01) e 
abdução (p<0,00) apresentou diferença signifi-
cativa entre LT e LNT de G1 e também durante 
o movimento de flexão (p<0,02) quando compa-
rado o LT entre G1 e G2, mostrando o peitoral 
homolateral ao tratamento com maior recruta-
mento de fibras do que o lado contralateral. As 
comparações para os demais grupos musculares 
não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas. Em relação aos questionários, o 
SPADI e o BCTOS apresentaram diferenças 
significativas entre G1 e G2 em todos os do-
mínios avaliados e o EORTC-BR 23 apenas no 
domínio “Sintomas do Braço”. 

CONCLUSãO: Utilizando-se a EMG foi possível 
somente no músculo peitoral maior observar 
alterações de ativação muscular na abdução e 
flexão frente ao LT e LNT, exclusivamente em 
pacientes com déficits funcionais e durante 
o movimento de flexão do LT na comparação 
entre grupos. Quanto aos questionários, através 
do SPADI e o BCTOS foi possível separar os 
grupos, uma vez que foram capazes de diferen-
ciar em todos domínios de avaliação, os grupos 
previamente conhecidos.

98 - Fotogrametria na avaliação 
da mobilidade do ombro em 
sobreviventes do câncer de mama

Gabriele Biller, Fabiola Cristina Brandini da 
Silva, Idam de Oliveira Junior; Jonathas José da 
Silva, René Aloisio da Costa Vieira
Departamento de Mastologia e 
Reconstrução Mamária. Departamento de 
Fisioterapia. Hospital de Câncer

OBJETIVOS. Avaliar a correlação entre a mo-
bilidade do ombro utilizando a  goniometria, 
em relação a diferentes softwares que avaliam 
a amplitude de movimento (ADM) do ombro. 
Introdução. A restrição da ADM do ombro é 
um dos efeitos adversos do tratamento do 
câncer de mama, sendo que poucas mulhe-
res são encaminhadas para o fisioterapeuta. A 
goniometria é uma ferramenta eficaz, barata e 
prática, contudo pode haver divergência entre 
examinadores. A fotogrametria é um potencial 
método de avaliação, e apesar de se observar 
diferentes softwares, falta estudo de validação 
deste método. 

METODOLOGIA. Estudo aprovado no Co-
mitê de ética em Pesquisa sob o número 
782/2014. Estudo prospectivo, observacio-
nal, transversal, realizado em 300 mulheres 
portadoras de câncer de mama. Todas foram 
submetidas a cirúrgico conservador e radiote-
rapia. Realizou-se a goniometria e fotogrametria 
do ombro, nos movimentos de flexão, abdução 
e extensão de ombros com goniômetro (ava-
liador 1 = AV1) do lados direito (D) e esquerdo 
(E). Concomitante foi treinado um examinador 
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(AV2), para fotogrametria nos programas Ima-
geJ, SAPO  e Fisimetrix. Utilizou-se o índice 
de correlação interclasse (ICC), avaliado pelo 
α de cronback. A comparação entre o tempo 
de leitura de 30 pacientes foi pela ANOVA, 
utilizando o teste de Tukey. 

RESULTADOS. A goniometria e o ImageJ (AV1) 
mostrou forte correlação na abdução [ICC- 
D:0,892; E:0,910) e flexão [D:0,865; E:0,891)] 
e correlação satisfatória na extensão (D:0,657 
E: 0,523).  A  média da diferença  dos valores 
da goniometria e ImageJ na extensão foi de 
5,9o(DP±5,9) à D, e 8,2o (DP±5,25) à E. A com-
paração entre o Image J e os dois avaliadores 
esteve associada a forte correlação nos três mo-
vimentos (abdução D:0,925/E:0,939; extensão 
D:0,931/E:0,963; flexão D:0,942/E:0,923). A 
fotogrametria (AV2) nos diferentes programas, 
esteve associada a forte correlação (ICC>0,75) 
em todos movimentos. O tempo de leitura 
foi inferior (p<0.001) no programa Image J 
(224±27), sendo semelhante nos programas 
SAPO (323±64) e Fisimetrix (343±50)

CONCLUSãO. A fotogrametria se mostrou um 
método reprodutível, sendo que o programa 
Image J foi considerado o melhor programa 
para avaliação da amplitude do ombro.
Fomento: FAPESP 2014 08197-0

99 - Frustum Lymphedema. Software 
de avaliação do linfedema do 
membro superior

René A. da Costa Vieira; Fabiola Cristina 
Brandini da Silva; Jonathas José da Silva; Almir 
José Sarri; Idam de Oliviera-Junior
Departamento de Mastologia e 
Reconstrução Mamária. Departamento de 
Fisioterapia. Hospital de Câncer. Hospital de 
Câncer de Barretos – Fundação Pio XII

OBJETIVO: Criação e validação de um software 
para ser utilizado em consultório para avaliação 
do linfedema. 

INTRODUçãO: O linfedema é uma complica-
ção crônica frequente em pacientes sobrevi-
ventes de câncer de mama. Existem diferentes 
metodologias de avaliação. A volumetria é a 
metodologia mais utilizada, porém, por utilizar 
o princípio de Arquimedes, faz-se a necessidade 
de um volumometro, fato que traz dificuldade 
na prática clínica. A perimetria, utilizando um 
ponto de corte específico é metodologia utili-
zada, porém menos sensível. O Frustrum cons-
titui metodologia onde através das diferentes 
medidas pela perimetria, procura inferir um 
volume do membro, porém para sua realiza-
ção necessita-se de realizar múltiplos cálculos 
matemáticos, não havendo um software que 
facilite sua realização. 

MéTODOS: Estudo aprovado no Comitê de éti-
ca em Pesquisa sob o número 782/2014. Estudo 
prospectivo, observacional, transversal, realiza-
do em 300 mulheres portadoras de câncer de 
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mama, submetidas a quadrantectomia e radio-
terapia. Com o volumometro de Lette, avaliou-
se a volumetria dos membros superiores, e o 
volume das mãos. No mesmo tempo, realizou-se 
avaliação dos diferentes raios dos membros, bem 
como o perímetro, em pontos equidistantes de 
5cm (V10), e 10 cm (V6). Criou-se um softwa-
re em ambiente Web, utilizando-se a formula 
do Frustrum cilíndrico [VFC=h(C12+C1C2 + 
C22)/12π] e do Frustrum elíptico[VFE= (Lπ/3)
A2B-a2b)/(A-a)]. Os dados foram colocados no 
software, sendo observado diferentes potenciais 
volumes dos membros.A partir dos dados, ob-
servou-se a diferença na volumetria (DV= Vris-
co-Vcontralateral. Realizou-se comparação dos 
resultados das diferenças dos volumes através 
do Índice de correlação interclasse (ICC). Pos-
teriormente avaliou-se através da curva ROC 
o melhor ponto de corte que melhor correla-
cionasse valores com a volumetria. 

RESULTADOS: O VFE não se mostrou efe-
tivo, com elevadas taxas de valores muito 
elevados. Observou-se significante (p<0.001) 
correlação do diferencial da volumetria com 
o  VC10 (ICC= 0.840), o VC6 (ICC= 0.835), o 
VC10 sem mão (ICC= 0.878) e VC6 sem mão 
(ICC= 0.878). Excluindo-se o volume das mãos, 
e avaliando-se pela curva ROC, a sensibilidade e 
especificidade para o VC10 foi de 83.9 e 94.3%, 
respectivamente, em área de curva de 0.941, 
utilizando ponto de corte diferencial de 154, 
com 8% de exames falso-positivos. Avaliando 
o VC6, a sensibilidade e especificidade foi de 
91.1% e 86.1%, respectivamente, área de 0.933 
e ponto de corte de 109 e 13.3% de exames 
falso-negativos. 

CONCLUSãO: O software se mostrou efetivo, 
sendo melhores resultados com a utilização do 
VFC10, a uma distância de 5cm. Este software 
permite o não uso do volumometro, fato que 
facilitará em muito na prática clínica a avaliação 
do linfedema, sem a perda de sensibilidade 
frente aos resultados. 

Fomento: FAPESP 2014 08197-0; Projeto Fo-
mento HCB/ 2018. 

100 - Retorno ao trabalho em 
sobreviventes do câncer de mama, 
atendidas em Hospital Oncológico 
do Sistema Único de Saúde / Brasil

Isabela Caroline de Freitas Colombino; Idam 
de Oliviera-Junior; Fabiola Cristina Brandini da 
Silva; Almir José Sarri; René A. da Costa Vieira
Departamento de Mastologia e 
Reconstrução Mamária. Departamento de 
Fisioterapia. Hospital de Câncer. Hospital de 
Câncer de Barretos – Fundação Pio XII

INTRODUçãO: A mulher cada vez mais faz tem 
realizado trabalho remunerado. Devido a idade 
do aparecimento do câncer de mama, muitas ve-
zes esta terá que se afastar para tratamento. O 
tratamento pode implicar em sequelas, limitam 
as atividades, tendo muitas vezes dificuldades 
de realizar as mesmas atividades previamente 
ao tratamento. No Brasil, não se conhece todos 
os fatores envolvidos ao retorno ao trabalho, 
principalmente em pacientes do contexto do 
Sistema Único de Saúde (SUS), população esta 
mais vulnerável economicamente.
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OBJETIVO: Avaliar o impacto do retorno ao 
trabalho na qualidade de vida de pacientes com 
câncer de mama e fatores relacionados ao não 
retorno ao trabalho. 

MATERIAIS E MéTODOS:  Estudo transversal, 
aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa, 
sob o número 1180/2016. Foram selecionadas 
prospectivamente 304 pacientes que exerciam 
atividades remuneradas, que foram tratadas no 
período de 2012 a  2014, estágio clínico 0 a 
III, e idade de 25 a 60 anos. Nestas realizou-
se questionário estruturado avaliando fatores 
relacionados ao retorno ao trabalho, bem como 
foi aplicado os questionário EORTC QLQ C30, 
EORTC BR 23, SPADI e HADS. Realizou-se tam-
bém avaliação clínica e funcional. As pacientes 
foram randomizados para 1: 1 para realizar o 
exame  fisioterapêutico, que foi baseado na 
goniometria do ombro, dinamometria da mão e 
ombro  e  volume do membro. Os dados foram 
analisados  pelo teste do qui-quadrado e pelo 
teste de Mann-Whitney. Análises univariada e 
multivariada foram realizadas. 

RESULTADOS:  Das 304 pacientes avaliadas, 
163 foram submetidos à avaliação fisioterapêu-
tica. A média de idade  e escolaridade foi de 
46,1 anos e 11 anos, respectivamente. 49,3% 
foram submetidas à cirurgia  conservadora; 
51,5% a linfadenectomia axilar; 86,1% rece-
beram quimioterapia, 84,2% fizeram uso de 
terapia hormonal adjuvante e 87,7% fizeram 
radioterapia, dessas 46,2% fizeram radiotera-
pia em fossa supraclavicular. No momento do 
diagnóstico, 50,7% exerciam atividades ma-
nuais, 28,0% atividades intelectuais; e 21,4% 

atividades manuais e intelectuais.  94,7% dei-
xaram de trabalhar durante o tratamento. 84,9 
% receberam benefícios de  seguridade so-
cial. 54,0% retornaram ao trabalho após o 
tratamento. As mulheres que  retornaram ao 
trabalho apresentaram menor idade (p <0,001), 
maior escolaridade (p <0,0001), maior renda (p 
<0,001) e menor tamanho inicial do tumor (p 
= 0,008). Essas  pacientes foram geralmente 
submetidas a linfonodo sentinela (p = 0,02), 
receberam  quimioterapia adjuvante (p = 0,004) 
e apresentavam trabalho com demanda inte-
lectual (p  <0,001). Houve redução significati-
va na capacidade de trabalho. Pacientes com 
perda de força  na mão apresentaram risco 
de 2,2 vezes de não retorno ao trabalho (p = 
0,02).  No modelo  multivariado, as variáveis  
pré-tratamento que influenciaram o não re-
torno ao trabalho foram  idade, escolaridade 
e estadiamento clínico. Antes do tratamento, a 
linfadenectomia  aumentou em 1,9 vezes o risco 
de não retornar ao trabalho e a perda de força 
na mão, auto  referida, 2,9 vezes. O trabalho 
com demanda física elevou o risco em 2,7 ve-
zes. As mulheres  que retornaram ao trabalho 
apresentaram  melhor qualidade de vida por 
meio do questionário  EORTC QLQ C30; por 
BR23 apresentou maiores escores relacionados 
à imagem corporal e função sexual; pelo SPADI 
menor escore em relação à incapacidade e dor; 
e pelo HADS menores escores relacionados à 
ansiedade e depressão. 

CONCLUSãO: 54% dos pacientes retornam 
ao trabalho após o tratamento do câncer de 
mama. Foi influenciado pela idade, escolaridade, 
tipo de atividade anterior, tratamento axilar e 
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sequela física relacionada à perda de força na 
mão. O retorno ao trabalho melhorou a quali-
dade de vida dos pacientes.

102 - Existe um tamanho tumoral 
associado à ausência de doença 
metastática axilar?

Idam de Oliveira-Junior1, Thaissa Daud de 
Faria Cavalin1, Allini Mafra da Costa2, René 
Aloisio da Costa Vieira1, Jorge Nahas-Neto3
1Departamento de Mastologia - Hospital de 
Câncer de Barretos
2Registro Hospitalar - Hospital de Câncer de 
Barretos
3Programa de Pós-Graduação em Ginecologia, 
Obstetricia e Mastologia, Faculdade de 
Medicina de Botucatu/ UNESP

INTRODUçãO: Durante muito tempo a linfa-
denectomia axilar (LA) foi o tratamento axilar 
padrão no câncer de mama, visto que 97% da 
drenagem linfática mamária é axilar. No ensaio 
clínico NSABP B-32, a realização da pesquisa do 
linfonodo sentinela (PLS)  mostrou uma taxa de 
falso negativo de até 9,8%, e mesmo com esta 
elevada taxa, a recorrência axilar foi de somente 
0,25%. A  PLS se consagrou, como preditor do 
estado axilar  em pacientes com axila clinica-
mente N0,  inicialmente em tumores menores 
de 3 cm, e posteriormente para tumores  de 
até 5 cm (T2-TNM), porém observa-se limitados 
estudos com casuística para tumores na faixa 
3.1 a 5cm. Na literatura, observa-se relatos 
isolados de utilização da PLS para tumores T3 
e T4 sem o uso de quimioterapia neoadjuvante 
(QTN). Também, muitas das pacientes com tu-

mores localmente avançados, são clinicamente 
N0. O número de estudos que avaliam a taxa 
de doença metastática em pacientes com axila 
clinicamente N0, em tumores T3 ou T4 é res-
trito, bem como a taxa de recorrência axilar 
especificamente nestas condições, justificando 
estudos sobre este assunto, inclusive na era pré 
PLS, onde tais pacientes eram sistematicamente 
submetidas a LA. 

MATERIAIS E MéTODOS: Estudo retrospectivo, 
longitudinal, aprovado pelo Comitê de ética 
em Pesquisa sob o número 495/2011. Foram 
selecionadas pacientes EC I a III, com axila cli-
nicamente sem doença linfonodal axilar (N0), 
atendidas no Hospital de Câncer de Barretos 
(HCB), no período de 1998 a 2001, e subme-
tidas a linfadenectomia axilar (LA). Procurou-se 
avaliar a taxa de comprometimento linfonodal, 
bem como a recorrência local axilar.

RESULTADOS: 519 pacientes foram avalia-
das. A maioria das pacientes possuíam idade 
superior a 40 anos (86.1%), encontrando-se no 
estadio II e III (82.9%).  Todas foram submetidas 
a linfadenectomia axilar, com a média de  18 
linfonodos dissecados (7 a 49), sendo que a 
média de linfonodos comprometidos foi de 3.2 
(0 a 40), e 52.8% das pacientes apresentaram 
N0 patológico. Observou-se que quanto maior 
o tamanho do tumor, maior a taxa de doença 
metastática axilar, sendo que para tumores 
entre 6.1 e 8 cm esta taxa foi de 78.6% e para 
tumores maiores de 8.1cm esta taxa foi de 
100.0%. Nas pacientes com tumores pT4-T-
NM, a taxa de comprometimento axilar foi de 
57.5%. O tempo de seguimento médio foi 78.6 
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meses. A sobrevida específica por câncer foi de 
81.4% aos 60 meses, e 71.1% aos 120 me-
ses. 26.2% desenvolveram metástase à distância 
e 6.9% (36) recorrência locorregional (RLR). O 
tempo médio para o aparecimento de RLR foi 
de  39.1meses. A RLR foi múltipla em 66.7% dos 
casos, sendo que o principal local foi o plastão 
mamário (47.2%), seguida de recorrência pós 
quadrantectomia, axila contralateral (22.2%), 
mama contralateral, fossa supraclavicular ho-
molateral e contralateral (11.1%), sendo a re-
corrência axilar homolateral de 0.4% do total 
(5.6% das recorrências locais). 

DISCUSSãO: O presente estudo tem particu-
laridades que devem ser consideradas. Uma 
das grandes limitações pode representar o seu 
mérito, visto que o mesmo advém de uma série 
histórica, ocorrendo em período anterior a reali-
zação da PLS, onde as pacientes, independente 
da condição axilar, eram submetidas a linfade-
nectomia axilar. Neste estudo observou-se que 
em pacientes com axila clinicamente N0, seria 
possível a realização da PLS em tumores até 8cm 
e tumores pT4. A QTN vem amplamente sendo 
utilizada como forma de redução do tamanho 
tumoral na mama e redução da condição axilar, 
havendo limitados estudos avaliando a PLS em 
tumores T3 ou T4 prévia a QTN, geralmente 
com limitado número de pacientes. A potencial 
vantagem da PLS antes da QTN, encontra-se 
relacionada a maior sensibilidade e diminuição 
das taxas de falso negativo. A identificação do 
estado axilar, prévio a QTN, permite estadio 
clínico mais fidedigno, além de viabilizar com 
potencial segurança, a não abordagem axilar 
posterior, em pacientes responsivas a QTN. 

CONCLUSãO: O consenso atual permite a 
realização da PLS para tumores até 5cm, porém 
o limite aceitável permanece em aberto. Neste 
sentido, o presente estudo, nos permite ob-
servar, que na presença de axilar clinicamente 
negativa em tumores até 8cm, independente 
se T3 ou T4, existe uma significativa taxa de 
pacientes sem doença metastática axilar, onde 
podemos discutir estudos visando a realização 
da PLS e preservação axilar.

103 - Barreiras relacionadas à 
realização da mamografia em 
população ribeirinha fluvial na 
Amazônia brasileira. Estudo caso-
controle

Idam de Oliveira-Junior1; Amanda Gonçalves 
da Costa2; Alícia Monte Vicente Medina2; 
Edmundo Carvalho Mauad3; René Aloisio da 
Costa Vieira1 
1Departamento de Mastologia Hospital de 
Câncer de Barretos; 2 Faculdade de Ciências 
da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB); 
3 Departamento de Prevenção Hospital de 
Câncer de Barretos

INTRODUçãO. O câncer de mama representa 
o tipo de câncer mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil. Metade dos casos da do-
ença ocorrem em países desenvolvidos, porém 
62% das mortes se dão em países em desenvol-
vimento. A melhor metodologia de prevenção 
secundária para a população, consiste no ras-
treamento mamográfico promovendo detecção 
precoce na fase assintomática, com redução 
substancial da morbi-mortalidade causada pelo 
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diagnóstico tardio da neoplasia. Por limitações 
econômicas e logísticas, no Brasil, o rastrea-
mento mamográfico não é uma realidade, se 
expressando no elevado número de pacientes 
diagnosticadas em estádio elevado. No ano de 
2010 o Hospital de Câncer de Barretos (HCB) 
iniciou atividades de rastreamento do câncer de 
mama no estado Rondônia, localidade onde a 
incidência e mortalidade por câncer se encon-
tram em elevação. Na cidade de Porto Velho, 
observa-se uma Unidade Fixa e uma Unidade 
Móvel contendo mamógrafo.  Minimizada as 
barreiras relacionadas ao Sistema de Saúde, 
através da oferta do exame de mamografia 
(MMG), se desconhece as reais barreiras re-
lacionadas a não realização da mamografia na 
população Rural Ribeirinha fluvial na cidade de 
Porto Velho/ RO.

OBJETIVO. Avaliar os fatores relacionados à 
limitação do acesso, conhecimento e informa-
ção sobre o câncer de mama, da população 
ribeirinha, da cidade de Porto Velho/ RO, e 
comparar tais achados com a população urbana.
Material e Métodos: Estudo prospectivo, 
transversal, aprovado pelo Comitê de ética 
em Pesquisa sob o número 1401/2017. Estu-
do caso-controle realizado na cidade de Porto 
Velho/ Rondônia, em mulheres na faixa etária 
40-69 anos. Este estudo faz parte do Projeto 
Ribeirinho, projeto realizado por acadêmicos de 
Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde de 
Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB), em parceria 
com a Unidade Móvel de Prevenção do Hospital 
de Câncer de Barretos, onde graduandos de 
medicina oriundos da região Norte, realizarão 
ações sem saúde na comunidade de Calderi-

ta (município de Porto Velho-RO), situada às 
margens do Rio Jamari. No mês de julho/2017, 
foi oferecido o exame de mamografia, e inde-
pendente deste, foi realizado um questionário 
estruturado avaliando fatores relacionados a 
não realização de mamografia, caracterizado 
por conhecimento e atitudes relacionados ao 
autocuidado da saúde, a realização regular da 
mamografia. Visando melhor compreensão des-
ta questão, estimou-se, na população urbana 
de Porto Velho, na proporção estimada de 1 
ribeirinha: 2 urbana. Utilizou-se o programa 
IBM SPPSS for Mac. Realizou-se estatísticas 
descritivas. Para comparação dos grupos, re-
alizou-se o teste do qui-quadrado para com-
paração de variáveis categóricas, e o teste de 
Mann-Whitney para variáveis contínuas, sendo 
consideradas significativas diferenças aquelas 
inferiores a 5%. 

RESULTADOS. Através de amostra de conve-
niência 112 mulheres participaram do estu-
do, sendo 46 da população Ribeirinha (caso), 
em uma proporção 1:1.4. Na população caso, 
80.4% eram da etnia negra/parda; 80.5% com 
casadas ou com relação estável, 38.0% tinham 
escolaridade superior ao primário, 69.5% mo-
ram em casa de madeira, 6.1% apresentavam 
atividades exclusivamente domesticas, onde a 
renda familiar era igual ou inferior a 2 salário 
em 80,4%. 30.4% procuram o médico apenas 
na presença de sintomas, 67.4% não foi teve 
sua mama examinada por médico nos últimos 
dois anos, 41.3% sabe fazer o exame clínico 
das mamas; 32.6% fizeram a mamografia nos 
últimos dois anos, e 28.3% nunca haviam feito 
na vida. As razões reportadas para a não reali-
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zação foram o fato de estarem assintomáticas, 
dificuldade em realizar o exame, a não solicita-
ção médica, medo da dor,  desconhecimento 
da idade para o exame. 21.7% sabiam da idade 
para o inicio da MMG, sendo que 58.7% con-
sideram que a MMG previne o câncer, 15.2% 
consideram que faz o diagnóstico do câncer, e 
19.6% relataram o encontro de alterações ma-
márias. Comparando-se as características dos os 
grupos, estes não diferiram em relação a raça 
(p=1.00), idade (p=0.17); porém diferentemente 
da mulheres da região urbana, aquelas da região 
ribeirinha em geral tinham um companheiro 
(p=0.01), menor escolaridade (p=0.007), ativida-
des predominantemente domésticas (p<0.001), 
habitação predominante de madeira (p<0.001), 
menor renda familiar (p=0.008). Avaliando cui-
dados com a saúde, as pacientes da região ribei-
rinha, tiveram uma maior frequência de nunca 
terem realizado o exame de MMG na vida (p= 
0.04), desconhecimento sobre regularidade 
da MMG (p=0.01). Não se observou diferença 
frente a regularidade da realização de consulta 
médica (p=1.00), semelhante frente ao conhe-
cimento do autoexame (p=0.44); orientação 
médica para realizar a MMG (p=0.55); idade do 
primeiro exame (p=0.08) e realização de MMG 
até 2 anos (p=0.55).

CONCLUSãO. As pacientes da população ri-
beirinha apresentavam maior vulnerabilidade 
social, associado a menor taxa de terem reali-
zado o exame de MMG na vida, porém tinham 
semelhante conhecimento sobre o autoexame, 
apresentando orientação médica regular para 
a MMG. A Unidade Móvel de Prevenção, mi-
nimizou as diferenças entre os grupos. 

104 - Relato de caso – 
Fibroadenomas multicêntricos

Pellegrini Jr, O; Ignácio, GM; Neto, JTA.
Hospital da Força Aérea de Brasília - HFAB

INTRODUçãO: O Fibroadenoma é a segunda 
neoplasia mamária mais frequente, consideran-
do-se todas as faixas etárias, perdendo ape-
nas para o carcinoma. Corresponde a 25% de 
todos os nódulos mamários benignos e pode 
ocorrer desde a menarca até a menopausa, 
porém é mais prevalente entre 20 a 30 anos 
de idade. Cerca de 70% deles são únicos e 
unilaterais, com tamanhos variando de 1 a 3 
cm. Os fibroadenomas multicêntricos são de-
finidos como lesões múltiplas, nos diferentes 
quadrantes da mama, cuja incidência varia entre 
10% a 25% das mulheres com fibroadenoma-
tose mamária e representa um desafio para os 
cirurgiões que muitas vezes precisa optar por 
incisões separadas quando os tumores estão 
localizados em quadrantes diferentes da mama 
ocasionando resultados estéticos não satisfa-
tórios. As técnicas cirúrgicas como abordagem 
de incisão inframamária, técnicas de mamo-
plastia de redução e  técnica “Round Block” 
foram relatadas para tratar os fibroadenomas 
multicêntricos com sucesso, apesar da limita-
ção do uso dessas técnicas em pacientes com 
mamas pequenas. Em situações extremas, a 
adenectomia com preservação do Complexo 
Areolopapilar “Nipple Sparing Mastectomy” 
com implante de silicone pode ser utilizada 
com ótimos excelentes resultados estéticos.

RELATO DE CASO: Anamnese: Paciente TCSN, 



A B S T R A C T  B O O K  J P M  2 0 1 818 REGIONAL SÃO PAULO

sexo feminino, 14 anos, DN 12/7/1998, procu-
rou consultório de mastologista encaminhada 
pelo ginecologista devido à existência de fibro-
adenomas múltiplos e bilaterais de surgimento 
a partir de 2012, cerca de um ano após a me-
narca. Aparecimento progressivo e crescimento 
moderado. Assintomática. Telarca aos 11 anos, 
menarca aos 13 anos de idade. Virgo. Nenhum 
método contraceptivo em uso. Foi submetida à 
nodulectomia bilateral em 2012 com resultado 
compatível com fibroadenoma.

Imagem 1 –A, B e C – mamas com deforma-
ções estéticas causadas pelos fibroadenomas 
multicêntricos.

Exame físico: Desenvolvimento puberal adequa-
do para a idade, mamas simétricas de médio vo-
lume, com cicatriz no sulco infra mamário bilate-
ralmente; abaulamento localizado no quadrante 
súperolateral e linha axilar anterior à esquerda 
com múltiplos nódulos palpáveis bilateralmente, 
de consistência fibroelástica, móveis e indolores, 
sendo o maior deles localizado no quadrante 
súperolateral esquerdo com cerca de 4,5 cm.

 
Imagem 2 – RNM mama direita planos sagital e 
axial (A). Mama esquerda, mesmos planos (B ). 
Fonte: arquivo da paciente (2015)

Exames de imagem: RNM 11/9/2015: múl-
tiplos nódulos em quase toda mama bilate-
ralmente, ovalados e redondos, a maior parte 
deles circunscritos com curva cinética do tipo 
persistente, os maiores localizados na mama 
direita, na junção dos quadrantes mediais com, 
4,4 x 3,4 x 2,4cm e no quadrante ínfero medial 
com, 3,4 x 2,9 x 2,7cm; na mama esquerda, na 
junção dos quadrantes laterais com, 3,0 x 2,2 
x 2,6cm e no quadrante súpero medial com, 
3,9 x 3,1 x 1,5cm.

Hipótese diagnóstica: Fibroadenomatose ma-
mária multicêntrica bilateral.
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Imagem3 – A, B, C e D – RNM Mamas corte sagital 
com perfusão de contraste e estudo do primeiro ao 
quinto minuto. Fonte: arquivo da paciente (2015).

Conduta sugerida: Adenectomia bilateral com 
implante de silicone “Nipple Sparing Mastec-
tomy” com diversas possibilidades de incisão 
da pele, pelo sulco, periareolar com extensão 
lateral e outras. A paciente não retornou.
Discussão: Nos casos de fibroadenomas múl-
tiplos e multicêntricos que estejam causando 
alteração funcional ou estética das mamas, a 
adenomastectomia poupadora de pele e do 
complexo aréolo papilar nos parece mais indi-
cada pela aplicabilidade e resultados extrema-

mente favoráveis. A mudança média aceitável 
no volume dos fibroadenomas em um intervalo 
de 6 meses é de 20% para todas as idades. A 
paciente foi submetida, na época do primeiro 
diagnóstico, à nodulectomia bilateral através da 
incisão inframamária. Dois anos após, procura 
atendimento em nosso serviço, apresentando 
fibroadenomatose mamária multicêntrica, nó-
dulos palpáveis que aumentaram progressiva-
mente e alteração estética das mamas.
Mediante o quadro de aumento de mais de 
16% do tamanho dos nódulos em seis meses, a 
conduta expectante foi desaconselhada, embora 
a paciente não apresentasse sintomatologia 
desconfortante. Dada as alterações estéticas e 
possíveis complicações durante a amamentação 
decorrente de distorções dos trajetos ductais 
com o favorecimento do ingurgitamento ma-
mário, galactocele, mastite e abscesso mamário 
bem como, a impossibilidade de regressão ex-
pontânea das lesões fibroepiteliais, indicamos 
adenectomia bilateral com implante de silicone.
Referências
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105 - Tratamento cirúrgico do câncer 
de mama avançado – Técnica VY: 
Relato de Caso

Piotto IHSB, Guerra JT, Picoli LB, Bagnoli F, 
Oliveira VM
Setor de Mastologia do Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo (SCMSP)

INTRODUçãO: O câncer de mama avançado 
é aquele grande em extensão (T3 ou >5 cm), 
quando ocorre acometimento de pele ou parede 
torácica (T4), aquele com linfonodos axilares 
fixos ou fusionados (N2) ou linfonodos supra 
ou infraclaviculares ipsilaterais  (N3). Este é um 
grupo de pacientes heterogêneo, com tumores 
de tamanhos e comprometimento linfonodal 
variados e em algumas situações cursará con-
comitantemente com doença metastática. No 
tratamento dessas pacientes faz-se necessário 
um planejamento individualizado e terá im-
portante papel a quimioterapia neoadjuvan-
te. Muitas vezes a abordagem cirúrgica é não 
curativa, entretanto com objetivo, não menos 
importante, de diminuir a repercussão local da 
neoplasia, trazendo conforto para paciente.

RELATO DE CASO: HHG, 69 anos, com antece-
dente de mastectomia e linfonodenectomia di-
reita em 2016 por Carcinoma Ductal SOE triplo 
negativo, com metástase óssea e em linfonodo 
axilar contralateral (T4bN2M1), na época sem 
lesões em mama esquerda. Evoluiu em vigência 
de terapia paliativa com tumoração de cresci-
mento rápido em mama esquerda. Paciente foi 
admitida no Pronto Socorro do Hospital Central 

da SCMSP com tumoração ulcerada em mama 
esquerda e sangramento local intenso reper-
cutindo com queda  hematimétrica (Hb 9,8 a 
6,9). Ao exame físico apresentava lesão ulcerada 
em toda a mama esquerda, com acometimen-
to de pele adjacente, ausência de linfonodos 
axilares aumentados. Paciente submetida no 
serviço a Mastectomia esquerda com recons-
trução imediata com músculo latíssimo do dorso 
(Técnica de VY) om objetivo de fechamento do 
grande defeito gerado pela mastectomia.

TéCNICA CIRÚRGICA: 1 - Marcação: Com a 
paciente em pé: Marcam-se os limites do Mús-
culo. Limite superior: ponta da espádua, borda 
lateral (da linha axilar posterior até a crista ilíaca) 
e o limite medial (fáscia tóracolombar). A ilha de 
pele a ser ressecada depende da quantidade 
que será necessário utilizar e difere da técnica 
clássica do grande dorsal, pois marca-se uma 
região arredondada com diâmetro igual àquela 
ressecado na técnica de mastectomia. Tal téc-
nica do VY possibilita a utilização de grande 
área de pele, sem grande extensão muscular. 
2 - Técnica Intraoperatória: A paciente fora 
posicionada em decúbito lateral com o ombro 
fixado em uma estrutura rígica em um ângulo 
de 90°. Duas equipes trabalhando simultane-
amente, uma equipe realizando a mastectomia 
e a outra a dissecção e elevação do retalho 
miocutâneo. A dissecção do retalho começa 
com a incisão da pele sob marcação prévia até 
o tecido subcutâneo. 

Posteriormente, disseca-se a parte superior 
até a visualização da transição grande dorsal 
– trapézio, liberando o múscula da parede pos-
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terior do tórax. Essa fase inicial vai até a borda 
da axila, onde há sua união com o músculo 
redondo maior.

O terceiro passo é dissecar as inserções do 
músculo na camada posterior da fáscia toraco-
lombar. A quantidade de músculo dissecada será 
o suficiente para manter o retalho, não havendo 
necessidade de utilização do todo o músculo.

O quarto passo consiste no desprendimento 
lateral do músculo com elevação do retalho 
até os vasos do pedículo. Neste momento, o 
retalho está preso apenas pelo feixe vásculo
-nervoso. O tendão será seccionado parcial ou 
completamente a depender do grau de avanço 
necessário. 

O retalho é então posicionado sobre o leito de 
mastectomia e fixado com suturas absorvíveis 
e a região doadora é fechada também com 
suturas absorvíveis, após fixação de um dreno 
de sucção tanto na área doadora como na área 
receptora.

DISCUSSãO: O câncer de mama avançado as-
sociado ou não a doença metastática, necessita 
em alguns casos, de uma abordagem cirúrgica 
com o objetivo de reduzir repercussão sistê-
mica. A perda sanguínea ou um foco infeccioso 
são as principais causas de abordagem destas 
pacientes, sendo a mastectomia necessária. A 
depender da extensão da área ressecada e o 
defeito gerado será necessário lançar mão de 
um retalho miocutâneo para fechamento. No 
caso da paciente citada, foi realizado reconstru-
ção Mamária com Retalho do Músculo Latíssi-

mo do Dorso – Técnica de VY, pois o músculo 
Latíssimo do Dorso é um retalho miocutaneo 
seguro, devido seu bom aporte sanguíneo dos 
vasos toracodorsais e bastante versátil.

CONCLUSãO: Diante da apresentação do caso, 
nota-se a importância da escolha da técnica 
cirúrgica, individualizando cada paciente. Em 
casos com grande acometimento de pele, o 
retalho de musculo latíssimo do dorso é uma 
boa opção a ser considerada, porém a depender 
da extensão da área ressecada e defeito gera-
do será necessária adotar variação da técnica 
clássica sendo o V-Y uma excelente alternativa. 

106 - Câncer de Mama Localmente 
Avançado - Utilização de técnicas 
de retalhos combinadas para 
fechamento de grande defeito 
cirúrgico

Carneiro E G, Ferreira E K M, Bastos M C S, 
Bagnoli F, Oliveira V M.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo

INTRODUçãO: O câncer de mama é o segundo 
tipo de câncer mais frequente no sexo femini-
no. O rastreamento mamográfico é o método de 
escolha, com redução de mortalidade em 25% 
a 30%. Entre as pacientes que se submetem 
ao rastreamento anual, apenas 5% possuem o 
câncer de mama localmente avançada (CLAM), 
que por definição pelo American Joint Com-
mittee on Cancer são tumores maiores que 5 
cm; comprometimento cutâneo ou da parede 
torácica; linfonodos fixos ou fusionados; supra 
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ou infraclaviculares (T3, T4, N2, N3). Porém, nos 
países em desenvolvimento, onde o rastreio é 
deficiente o CLAM representa 40 a 60% dos 
diagnósticos. Os CLAM são um desafio clíni-
co e cirúrgico, e muitas vezes para ressecção 
completa da lesão, necessitamos de tratamento 
neoadjuvante e técnicas cirúrgicas de recons-
trução para fechamento de grandes defeitos 
na parede torácica. 

RELATO DE CASO: R.M.S., 36 anos, previamen-
te hígida, cor branca, atendida no Ambulatório 
de Mastologia da ISCMSP com queixa de nódulo 
em mama esquerda há 3 meses. Ao exame físico 
evidenciado tumor comprometendo a mama 
esquerda em sua totalidade (16x18cm), área de 
ulceração central e extensão cutânea até linha 
axilar posterior. Linfonodos axilares endurecidos 
e coalescentes na axila ipsilateral. Estadiamento 
clínico inicial: T4b N2 M0 – IIIB. Exames de 
imagens condizentes com a clínica. Biópsia com 
diagnóstico de Carcinoma Mamário Invasivo 
com padrão Micropapilar, grau III, pouco dife-
renciado. À imuno-histoquímica (IHQ), Luminal 
B com Ki67 55%. Realizou quimioterapia neo-
adjuvante com Ciclofosfamida + Doxirrubicina 
+ Taxol, com redução do edema e da área de ul-
ceração da lesão. Após, a paciente foi submetida 
à ressecção ampla de extensa área neoplásica; 
o achado macroscópico intra-operatório foi de 
tumoração em toda a mama esquerda desde o 
2° ao 7° espaço intercostal, com acometimento 
de pele e músculo peitoral maior e menor; re-
alizado portanto, mastectomia à Halsted. Para 
o fechamento completo da incisão, optou-se 
por realizar técnica de retalho dermocutânceo 
de avanço associado ao retalho miocutâneo 

do músculo reto abodminal (TRAM) monope-
diculado. Para confecção do retalho dermo-
cutâneo de avanço realizamos incisão mediana 
xifo-púbica, com dissecção em plano acima da 
fáscia do músculo reto abdominal, liberando o 
retalho dermocutâneo desde região superior 
até a crista ilíaca de medial para lateral. Após, 
realizado retalho miocutâneo TRAM monope-
diculado contralateral, pois primeira técnica foi 
insuficiente para fechamento completo; com-
pensando também o excesso de tecido gerado 
pelo retalho de avanço. No pós-operatório a 
paciente ficou em posição de semi-fowler por 
7 dias para evitar complicações. O anátomo 
patológico final foi Carcinoma Micropapilar grau 
III de 9,3x5,5x3,5cm. A IHQ: RE 80%, RP 50%, 
HER 2 score 0, Ki67 40%, Luminal B. Com 7 lin-
fonodos ressecados comprometidos. A paciente 
evoluiu com boa cicatrização, com pequena 
área de deiscência em cicatriz do retalho, com 
boa epitelização imediata. 

DISCUSSãO: No CLAM quando há indicação 
cirúrgica, em alguns casos utilizamos técnicas 
para fechamento de grandes defeitos na parede 
torácica, como os retalhos miocutâneos do mús-
culo reto abdominal e do músculo latíssimo do 
dorso. Porém, quando a lesão se estende até o 
dorso, há impossibilidade da utilização do mús-
culo grande dorsal; e em lesões muito extensas 
na parede torácica a utilização de apenas uma 
técnica não é suficiente para fechamento com-
pleto do defeito. Nesses casos, podemos utilizar 
técnicas combinadas com resultados bastante 
satisfatórios. Nessa paciente, apenas o retalho 
miocutâneo com TRAM não foi suficiente para 
o fechamento completo do defeito, e como a 
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mesma apresentava implantes tumorais na pele 
que se estendiam para a região axilar e dorso, 
foi necessário a utilização de duas técnicas 
combinadas: retalho miocutâneo do músculo 
reto abdominal + retalho dermocutâneo de 
avanço. Assim, conseguimos realizar a cirurgia 
que poderia ser considerada como inoperável, 
e obtivemos um resultado cirúrgico satisfató-
rio, com fechamento total da área do defeito 
e melhor qualidade de vida para a paciente. 

CONCLUSãO: Com a utilização de técnicas de 
reconstrução com retalhos dermocutâneos e 
miocutâneos, exclusivos ou combinados, o tra-
tamento cirúrgico com margens livres torna-se 
possível para grande parte das pacientes com 
CLAM. Essa nova técnica de retalho dermo-
cutâneo de avanço bem-sucedida entra como 
uma nova ferramenta no arsenal cirúrgico do 
tratamento do câncer de mama previamente 
inoperável. Pudemos comprovar que a com-
binação de técnicas de retalhos pode ser uti-
lizada em determinadas situações com bons 
resultados cirúrgicos.

110 - Impacto do novo estadiamento 
TNM AJCC na avaliação de pacientes 
com câncer de mama

Rodrigues FFO, Bastos EA, Silva EA, Silva RM, 
Fristachi CE.
Instituto do Câncer Dr Arnaldo Vieira de 
Carvalho

OBJETIVO: Avaliar a importância da incorpo-
ração de marcadores biológicos no TNM 8ª 
edição, para melhor estadiamento das pacientes 

atendidas no Serviço de Oncoginecologia e 
Mastologia  do Instituto do Câncer Dr Arnaldo 
Vieira de Carvalho (SOGM- ICAVC) no período 
de 2006 a 2013. 

MéTODOS: Foi realizado um estudo longi-
tudinal, do tipo descritivo, retrospectivo das 
pacientes portadoras de carcinoma mamário 
SOE atendidas no SOGM-ICAVC em São Pau-
lo;.os dados foram obtidos tomando-se por 
base o banco de dados do SOGM-ICAVC  em  
Microsoft Excel@. 

RESULTADOS: Foram avaliadas 167 pacien-
tes; das quais 59,88% apresentaram mudan-
ças em relação ao estadiamento realizado em 
2013. Destas, 22% apresentaram mudança 
com upstaging, 78% downsatging e 40,12% 
permaneceram com o mesmo estadio clínico. 

CONCLUSãO: Com esse estudo, observa-
mos que a maioria das pacientes apresentou 
modificação de mesmo estadio clínico, o que 
demonstra a importância da incorporação dos 
marcadores biológicos para o melhor conhe-
cimento relativo ao prognóstico e tratamento 
do câncer de mama.
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111 - Avaliação das pacientes 
portadoras de neoplasia invasiva de 
mama submetidas a quimioterapia 
neoadjuvante atendidas no Serviço 
de Oncoginecologia e Mastologia 
do Instituto do Câncer Dr Arnaldo 
Vieira de Carvalho (SOGM-ICAVC) 
no período de 2006 a 2012

Rodrigues FFO, Bastos EA, Silva EA, Silva RM, 
Fristachi CE.
Instituto do Câncer Dr Arnaldo Vieira de 
Carvalho

OBJETIVO: Avaliar as características das pacien-
tes com carcinoma mamário invasor submetidas 
a quimioterapia neoadjuvante atendidas no 
SOGM-ICAVC no período de 2006 a 2012. 
Métodos: Foi realizado um estudo longitudinal, 
do tipo descritivo, retrospectivo das pacien-
tes portadoras de carcinoma mamário invasor, 
atendidas no SOGM-ICAVC em São Paulo; os 
dados foram analisados com base no banco de 
dados em Microsoft Excel@ do serviço. 

RESULTADOS: Foram avaliadas 267 pacientes, 
das quais, 48 (18%) foram submetidas à qui-
mioterapia neoadjuvante com predomínio de 
pacientes portadoras de tumores T3 (35,4%), 
CDI (91,6%) e Luminais (54,1%);o principal es-
quema utilizado foi antracíclico em associação a 
taxano (45,8%); 14,5% pacientes apresentaram 
resposta clínico-patológica completa (RPC); 
74,5% foram submetidas a cirurgia conser-
vadora; 5,4% apresentaram recidiva local e 
23,6% apresentaram metástase à distância no 
período médio de 2 anos (sobrevida livre de 

doença), a sobrevida global foi de 10 anos, 
como evidenciado nos gráficos das figuras 1 e 
2, respectivamente, corroborando com dados 
do NCCN, que evidenciaram sobrevida livre 
de doença e sobrevida global extremamente 
favoráveis quando submetidas a quimioterapia 
neoadjuvante, especialmente quando RPC era 
alcançada. 

CONCLUSãO: A quimioterapia neoadjuvante 
mostrou-se nesse estudo como tratamento de 
escolha nos tumores localmente avançados 
visando RPC com aumento de cirurgias con-
servadoras de mama. 

112 - Necrose mamária extensa por 
mastite puerperal

Carneiro E. G, Pantoja G.A, Mateus. E. F, 
Bagnoli F, Oliveira V M, 
Setor de Mastologia do Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo

INTRODUçãO: A mastite é o processo in-
flamatório das mamas, que pode ou não ser 
acompanhado de infecção. São classificadas 
em agudas (lactacionais) e crônicas. A mastite 
lactacional é a infecção da mama em vigência 
da lactação, geralmente unilateral e de evolução 
favorável. Normalmente ocorre no início da 
amamentação de primigestas, sendo comum a 
ocorrência nas primeiras 8 semanas pós-parto 
(mais frequente entre a 2a e 4a semana do puer-
pério e durante o período de desmame). Pos-
sui relação com o ciclo gravídico puerperal e 
tem como origem principal as alterações no 
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complexo areolopapilar decorrentes do trauma 
da sucção do recém-nascido, com posterior 
formação de fissuras e/ ou microfissuras que 
irão constituir a principal porta de entrada para 
agentes etiológicos. A estase láctea e os cuida-
dos higiênicos inadequados com a mama são 
fatores predisponentes. O inadequado esva-
ziamento do leite resulta em ingurgitamento 
mamário, que é a causa primária a qual poderá 
ou não acompanhar de infecção. Frequente-
mente é acompanhada por um quadro de dor, 
hiperemia, febre, mialgia e mal-estar geral. Sua 
incidência é variável, chegando até 33% em 
algumas referências (inversamente proporcional 
à qualidade do atendimento básico de saúde). 

RELATO DE CASO: Y.P.L., 25 anos, casada, 
primigesta, natural de São Paulo e procedente 
da Bolívia, 6 meses pós parto normal, procu-
rou atendimento no Pronto Socorro de Obs-
tetrícia e Ginecologia da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP) 
em junho de 2018, referindo dor em mama 
esquerda associada à dificuldade de lactação 
e drenagem de secreção purulenta. Paciente 
refere ter procurado outro serviço há 1 semana 
onde foi diagnosticada com mastite puerperal, 
sendo orientada compressa morna e antibio-
ticoterapia (clindamicina 600 mg 8/8 h por 7 
dias). Ao exame, observava-se área necrótica 
periareolar em mama esquerda, com exten-
são de aproximadamente 3 cm de diâmetro, 
associada a hiperemia em pele adjacente. A 
paciente informou que após a realização de 
compressa quente, a mama apresentou apare-
cimento de bolhas e em seguida mudança de 
coloração e aspecto da pele (paciente apresen-

tou queimadura de 3º grau após realização de 
compressa com água fervente). Na admissão, 
foi realizada ultrassonografia (USG) de mamas 
que evidenciou perda da arquitetura habitual 
do parênquima mamário, com múltiplas ima-
gens heterogêneas, predominantemente hipo-
ecogênica, confluentes, de difícil mensuração, 
acometendo toda a profundidade da mama, 
difuso por todos os seus quadrantes, sugestivas 
de abscessos mamários. Espessamento difuso 
da pele e do tecido subcutâneo da mama, com 
lâminas líquidas de permeio compatíveis com 
edema. Aumento difuso da vascularização ao 
estudo Doppler. Linfonodos axilares aumen-
tados em número bilateralmentre, alguns em 
tamanho, sem perda de suas características 
habituais, sendo o maior medindo 1,8cm a direi-
ta. Foi realizada cultura do tecido que apresen-
tou Staphylococcus aureus e Klebsiella spp. na 
amostra e Hemocultura negativas. Optou-se por 
internação, debridamento cirúrgico de mama 
direita associado à antibioticoterapia parenteral 
de amplo espectro por 21 dias (oxacicilina + 
metronidazol + vancomicina) e sessões de câ-
mara hiperbárica (realizou 10 sessões durante 
a internação). Foi também realizado curativo 
de dois em dois dias com Gaze embebida em 
Ácido graxo essencial - AGE (Pielsana) após 
desbridamento. Paciente evoluiu com tecido 
de granulação e segue em acompanhamento 
no ambulatório de Mastologia da ISCMSP. 

CONCLUSãO: O diagnóstico precoce e o 
tratamento adequado da mastite lactacional 
evitam, na maioria dos casos, que o processo 
infeccioso evolua com a formação de absces-
sos ou outras complicações. Espera-se que ao 
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conhecer as particularidades desta população, 
os profissionais de saúde tenham mais elemen-
tos para orientar de forma clara os pacientes e 
atuar na redução de riscos, sabendo que a má 
informação pode resultar em mastite seguida 
de abscesso, levando ao desmame precoce e 
culminando em prejuízos para a mãe e o filho. 

114 - Quimioterapia neoadjuvante 
no tratamento do câncer de mama- 
avaliação prospectiva de 118 
pacientes

Siu Lum Leung; Andre Mattar; Clarissa Souza 
Medeiros; Luiz Henrique Gebrim; Jorge 
Yoshinori Shida.  
Centro de Referência da Saúde da Mulher, São 
Paulo - SP - Brasil. 

INTRODUçãO: Quimioterapia Neoadjuvante 
(QTNEO) é importante instrumento no trata-
mento de câncer de mama. Seus benefícios 
incluem redução da doença (downstaging) tanto 
na mama como na axila, permitindo cirurgias 
conservadoras como também é prognóstico 
uma vez que a resposta patológica completa 
(RCp), definida como ypT0ypN0 ou ypT)/isypN0  
foi associada com melhores resultados a longo 
prazo, principalmente para os subtipos mais 
agressivos.A resposta patológica a QTNEO varia 
com a biologia do tumoral, tendo as maiores 
nos tumores Triplo Negativos e HER Positivos 
e muito pequena nos Receptores Hormonais 
(RH) Positivos. 

MATERIAIS E MéTODOS: Foram inclusos em 
nosso trabalho 118 pacientes com câncer de 

mama atendidas no ambulatório de oncologia 
clínica do Centro de Referencia de Saúde da 
Mulher - Hospital Perola Byington no período 
de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018. As 
pacientes foram submetidas a tratamento pri-
mário com quimioterapia escolhidos conforme 
o subtipo molecular: Luminais (AC +T ou TAC), 
Triplo negativos (AC+T, TAC ou Docetaxel e car-
boplatina) e Her2 positivos (AC+TH ou TCH). A 
escolha dos esquemas baseou-se no quadro 
clínico e preferência de cada profissional. Em 
todos os esquemas, os intervalos eram de 21 
dias com controle rigoroso dos fatores san-
guíneos. Após o término de tratamento, entre 
30 e 40 dias, as pacientes foram submetidas a 
cirurgia. Foi determinado a resposta patológica 
completa e subdividiu-se nos esquemas tera-
pêuticos, assim como nos subtipos moleculares. 

RESULTADOS: A idade média das pacientes foi 
de 50 anos. O estadiamento clínico inicial foi 
13,5% estádio IIB, 49,2% estádio IIIA e 37,3 
IIIB. Os tipos histológicos foram CMI-SOE e 
Lobular. As pacientes foram divididas conforme 
os subtipos (luminais %, Triplo negativos% e 
Her2 positivos). A resposta patológica completa 
(RPC) foi atingida em 52 casos (44% das pa-
cientes) e quando dividimos por subtipo identi-
ficamos que os TN apresentaram 63% de RPC 
(24/38), os Luminais B 27,5% (11/40), o Her2 
puro 40,7% (11/27) e o Luminal hibrido 46% 
(6/13). Em 59% dos casos que apresentaram 
resposta parcial (RP) não foi identificado mais 
comprometimento axilar (ypN0). Avaliando os 
esquemas utilizados observamos que o uso de 
docetaxel e carboplatina obteve maior taxa de 
RPC nos casos TN (17 em 24 RCp - 70,8%), 
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apresentando também respostas altas quando 
associado a Trastuzumabe nos casos HER-2 + 
e Luminal híbrido. 

CONCLUSõES: Estes resultados preliminares 
incentivam para o incremento da QTNEO no 
tratamento do câncer de mama, especialmente 
nos casos de TN e HER-2 positivo e uso maior 
de esquemas com carboplatina buscando-se a 
obtenção de RPC. 

115 - Tumor Phyllodes Maligno na 
Gestação: uma rara associação

Felipe Andreotta Cavagna; Andre Mattar; 
Clarissa Souza Medeiros; Lara Avila Lourenço 
Jacoby; Anna Lya Menezes Martins.  
Centro de Referência da Saúde da Mulher, São 
Paulo - SP - Brasil.
 
INTRODUçãO: Os Tumores Phyllodes são ne-
oplasias fibroepiteliais raras da mama, represen-
tando cerca de 0.2% a 2% de todos os tumores 
mamários, sendo 80% dos casos benignos. Sua 
ocorrência durante a gravidez e a lactação é 
extremamente rara. A Organização Mundial de 
Saúde os classifica em três subtipos: Phyllodes 
benigno, borderline e maligno. Histologicamen-
te podem assemelhar-se aos fibroadenomas ou 
a lesões sarcomatosas. Clinicamente, são le-
sões mamárias indolores, palpáveis e de rápido 
crescimento e afetam comumente mulheres 
de 35 a 55 anos de idade. Diversos fatores 
influenciam no seu crescimento, dentre eles a 
gestação pelos altos níveis de estrogênio e 
progesterona circulantes. 

RELATO DO CASO: Paciente, 31 anos, relata 
surgimento de um pequeno nódulo mamário no 
quarto mês de gestação com maior crescimento 
no período de lactação, tendo sido atribuído em 
consultas médicas à “alterações do leite”. No 
sexto mês pós-parto, devido ao rápido cresci-
mento do tumor foi encaminhada ao serviço de 
Mastologia do Hospital Pérola Byington. Foi evi-
denciado nódulo de 13x10cm ocupando toda a 
mama direita, sem alterações significativas em 
axilas. Realizado core biopsia com anatomopa-
tológico (AP) compatível com neoplasia mesen-
quimal fusiforme com pleomorfismo celular. A 
paciente foi submetida à mastectomia simples a 
direita. O AP da peça revelou tratar-se de Tumor 
Phyllodes maligno com componente sarcoma-
toso, confirmado pela Imunohistoquímica. Três 
meses após o procedimento cirúrgico foi inter-
nada com quadro de derrame pleural. Exames 
de imagem revelaram: massas sólidas hetero-
gêneas de contornos lobulados com extensão 
pleural medindo cerca de 21mm e 25mm no 
segmento direito e 41mm no segmento ante-
rior do lobo superior esquerdo, sugestivos de 
metástases. Prescrito docetaxel e gencitabilina 
com esquema de 21/21dias. Foram realizados 
duas sessões, mas houve aumento das lesões 
no mesmo período. A paciente evoluiu para 
óbito 2 semanas após a última quimioterapia 
por insuficiência respiratória aguda. 

CONCLUSãO: O diagnóstico de patologias 
malignas das mamas em mulheres no período 
gravídico-puerperal constitui um desafio, uma 
vez que alterações fisiológicas mamárias dificul-
tam a identificação de um nódulo suspeito, além 
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do baixo índice de suspeição da doença nesse 
período. No entanto, a presença de um nódulo 
palpável impõe uma investigação e avaliação 
mais criteriosa.  A associação do Tumor Phyllo-
des na gravidez e lactação é incomum e poucos 
casos são relatados na literatura. 
 
118 - Biopsia de linfonodo sentinela 
pós-quimioterapia neoadjuvante 
utilizando marcação pré-cirúrgica 
com fio metálico de linfonodo 
metastático clipado previamente, 
guiado por mamografia biplanar, 
em pacientes com carcinoma de 
mama invasor com axila previamente 
acometida 

Valadares CN(1), Couto HL(2), Bartels HS(3), 
Oliveira TCF(4), Coelho BA(5)
(1) Santa Casa de Belo Horizonte, Instituto 
Biocor, Redimama
(2): Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Redimama
(3): Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Hospital da Policia 
Militar de Belo Horizonte
(4) Redimama, Belo Horizonte
(5)Faculdades Integradas Pitágoras

INTRODUçãO: A biópsia de linfonodo sen-
tinela (BLNS) é realizada quando linfonodos 
axilares metastáticos (N) se tornam negativos 
após a quimioterapia neoadjuvante (QNA), em 
tumores invasivos de mama considerados ope-
ráveis (1, 2, 3, 4). Para a realização de BLNS 
pós-QNA, é recomedado que se utilize a du-
pla-marcação, que pelo menos 3 linfonodos 

sentinelas (LS)  sejam removidos se N não for 
clipado previamente e, por último,que seja re-
alizado a congelação intra-operatória dos LS.  A 
linfadenectomia axilar é indicada em casos de 
falha na dupla marcação, exérese de menos de 
três linfonodos, ausência de resposta clínica e 
imaginológica em N e doença residual em LN, 
incluindo micrometástases (5, 6, 7, 8, 9). Apesar 
da marcação do linfonodo metastático pré-qui-
mioterapia neoadjuvante com clipe metálico 
reduzir as taxas de falso negativo da BLNS, a 
identificação do N clipado se apresenta nos dias 
atuais como grande desafio na prática clínica.  
(9).  Esse trabalho visa descrever a técnica da 
marcação pré-cirúrgica do N com clipe radio-
paco pré-QNA com fio metálico, guiado por 
mamografia biplanar

MéTODOS: Quatro pacientes com câncer de 
mama invasivo e linfonodos (LN) axilares ipsi-
lateral suspeitos ecograficamente foram sub-
metidas a punção aspirativa por agulha fina 
ou core-biopsy ecoguiada dos LN, seguida de 
marcação do LN com clipe metálico. Todas as 
análises citológicas e histológicas confirmaram 
metástase nos LN clipados. Todas as pacientes 
foram encaminhadas a QNA e, após resposta 
clínica completa em axila, foram submetidas 
à BNLS.  A BLNS foi realizada após marcação 
do linfonodo clipado com fio metálico, guiado 
pela técnica da mamografia biplanar, associa-
da à dupla marcação com azul patente e ra-
diocolóide. Todos os procedimentos, desde o 
diagnóstico até o tratamento cirúrgico, foram 
realizados pela mesma equipe de mastologistas 
da clínica Redimama, de Belo Horizonte. 
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RESULTADOS: A localização do linfonodo clipa-
do com fio metálico pela técnica de mamografia 
biplanar atingiu o objetivo com sucesso em 
todas as quatro pacientes, sem efeitos adver-
sos locais associados, como sangramentos. O 
procedimento foi bem tolerado por todas. To-
dos os linfonodos clipados foram localizados 
e devidamente marcados com fio metálico. N 
clipados coincidiram com os LS nas quarto pa-
cientes.  Para ilustrar a técnica, uma paciente 
foi utilizada como modelo.  (imagens não foram 
anexadas devido a limitação de MB do arquivo)
Conclusão: Localização pré-cirúrgica de N clipa-
do previamente a QNA com fio metálico guiado 
por mamografia biplanar é um método acessível 
e bem tolerado pelas pacientes. Esse método 
possibita a localização do linfonodo clipado de 
forma fácil e rápida, aumentando a segurança 
do cirurgião em localizar o linfonodo previa-
mente acometido pela neoplasia, diminuindo 
assim a s taxas de falso negativo da BLNS pós 
QNA. é uma técnica de fácil reprodutibilidade 
sem efeitos adversos importantes associados. 
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120 - Rabdomiossarcoma 
embrionário de mama em 
adolescente: Relato de caso

Cláudia Studart Leal; Rafaela Montenegro 
Furtado de Oliveira Lima; Ivan Rodrigues de 
Carvalho Filho; Valéria de Fátima Bezerra da 
Costa Ataíde; Flávia Cristina Nogueira Ribeiro 
Teixeira 
Instituto de Mama da Paraíba, João Pessoa - 
PB - Brasil. 
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INTRODUçãO: O rabdomiossarcoma embrio-
nário de mama é um tumor raro que acomete 
adolescentes e mulheres jovens. O diagnóstico 
diferencial deve ser realizado através de estudo 
imunoistoquímico e inclui o linfoma maligno e o 
carcinoma lobular invasivo. O tratamento padrão 
dos rabdomiossarcomas deve ser multidisciplinar, 
incluindo ressecção cirúrgica com margens livres e, 
quando necessário, radioterapia e quimioterapia. 

OBJETIVOS: Relato de caso de rabdomios-
sarcoma embrionário de mama em paciente 
adolescente. 

MéTODOS/RESULTADOS: E.K.P.L., feminino, 
12 anos, submetida a ressecção segmentar de 
mama direita por nódulo palpável. A análise aná-
tomo-patológica e imunoistoquímica evidenciou 
quadro de Rabdomiossarcoma Embrionário.  No 
20o dia pós-operatório, a paciente apresentou 
queixa de dor intensa em ombro esquerdo. Fo-
ram solicitados exames de estadiamento, eviden-
ciando-se múltiplas metástases ósseas (úmero 
esquerdo, crânio, arcos costais, esterno, bacia 
e vértebras dorsais) e pulmonares. A paciente 
foi encaminhada para tratamento quimioterápi-
co, permanecendo em controle clínico durante 
meses, quando passou a apresentar progressão 
de doença e óbito aos 14 anos. 

CONCLUSãO: O rabdomiossarcoma embrio-
nário apesar de raro, deve fazer parte do diag-
nóstico diferencial de tumores malignos não 
epiteliais da mama. Há relato de taxa de so-
brevida de 43% em 5 anos. O tratamento deve 
ser multidisciplinar, buscando-se, sempre que 
possível, o controle da doença.  

122 - Abscesso mamário associado à 
mastopatia diabética: Relato de caso 
e revisão de literatura

Camerotte, B¹, Guedes, S.K.¹, Cavagna, F.A.², 
Nisida, A.C.T. ³, Shida, J.4
Centro de Referência da Saúde da Mulher - 
Hospital Pérola Byington
1 Médicas residentes de Mastologia do 
Hospital Pérola Byington 
2 Mastologista e Preceptor da Residência de 
Mastologia do Hospital Pérola Byington
3 Mastologista do Hospital Pérola Byington
4 Coordenador do Hospital Pérola Byington

INTRODUçãO: A mastopatia diabética (MD) 
é uma forma rara de mastite que acomete es-
pecialmente pacientes diabéticas com glicemia 
persistentemente elevada, responsável por me-
nos de 1% das lesões benignas da mama, com 
maior incidência entre a terceira e quinta década 
de vida. Sua etiopatogenia exata permanece 
desconhecida. As características patológicas 
da MD são semelhantes às da mastite linfocí-
tica, com densa fibrose estromal e infiltrados 
linfocíticos em associação com ductos e lóbulos 
mamários.

Clinicamente, a MD se manifesta como massa 
palpável unilateral ou bilateral, única ou múlti-
pla, de consistência endurecida. Os exames de 
imagem também são inespecíficos, e por esta 
razão uma avaliação histopatológica é manda-
tória para afastar malignidade. 

RELATO DE CASO: Paciente com 47 anos de 
idade, portadora de diabetes mellitus insuli-
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no-dependente sem tratamento, hipertensão 
não controlada, obesidade e depressão, com 
queixa de aumento do volume da mama direita 
e hiperemia há 20 dias, associados à edema 
de membros inferiores, oligúria e dispneia. Ao 
exame foi evidenciada área de 75% de necrose 
da mama direita e flutuação de área próxima 
ao complexo areolo-papilar. Foram solicitados 
exames laboratoriais e ultrassonografia. He-
mograma apresentou leucocitose, aumento de 
escorias nitrogenadas e glicemia de jejum ele-
vada (259 mg/dl). Na ultrassonografia foi des-
crito aumento de volume de mama direita com 
área de necrose de pele e subcutâneo, perda 
completa da arquitetura mamária e coleção de 
3,7cm em região retroareolar. Após compensa-
ção clínica e antibioticoterapia foi submetida à 
desbridamento cirúrgico de tecido desvitalizado 
com preservação do CAP, drenagem de lojas de 
abscesso e biópsia da lesão. Após resultado de 
cultura da secreção do abscesso, positiva para 
Staphylococcus epidermidis multiresistente, foi 
modificada antibioticoterapia guiada por anti-
biograma. A biópsia revelou fibrose estromal, 
mastite cronica, adenose simples. A paciente 
evoluiu com importante melhora clínica em 35 
dias após desbridamento cirúrgico, antibiotico-
terapia e controle glicêmico.

DISCUSSãO: A MD é uma condição rara que 
se desenvolve principalmente em pacientes dia-
béticas mal controladas. A hipótese mais aceita 
sugere que esta se desencadeie consequente a 
uma reação autoimune induzida pela hiperglice-
mia, cursando com acúmulo de linfócitos e com 
a proliferação de miofibroblastos epitelióides 
(1).  Recursos radiológicos são frequentemente 

inespecíficos e normalmente descrevem parên-
quima mamário denso, densidades assimétricas 
ou deformidade parenquimatosa. Tanto clinica 
como imaginologicamente podem simular um 
carcinoma, a exclusão de malignidade por exa-
me histológico, onde a natureza benigna dessa 
lesão é na maior parte das vezes reconhecida, 
é indispensável. A MD não está associada a um 
aumento da incidência de neoplasia epitelial 
ou estromal.

O tratamento normalmente consiste em um 
adequado controle da diabetes e do processo 
inflamatório local. Quando presentes, as in-
fecções secundárias devem ser tratadas com 
antibióticos. Em casos específicos, uma conduta 
cirúrgica pode ser necessária para desbridamen-
to de grandes áreas necróticas ou drenagem 
de abscessos.

CONCLUSãO: Embora seja rara, a MD deve ser 
suspeitada em pacientes com diabetes mellitus 
e presença de massa mamária. Esse processo 
inflamatório, como no caso relatado, pode ser 
a única manifestação clínica percebida pela 
paciente de uma diabetes não controlada. Um 
acompanhamento multidisciplinar garante um 
tratamento mais adequado e consequentemen-
te uma resposta clínica mais rápida.

123 - Síndrome de Stewart Treves 
clássica. Revisão sistemática das 
apresentações dermatológicas

Idam de Oliviera-Junior1; Mauricio Eiji de 
Almeida Santos Yamashita2; Sandra Regina 
Morini da Silva2; René Aloisio da Costa Vieira1
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Departamento de Mastologia1; Departamento 
de Patologia2. Hospital de Câncer de Barretos.

INTRODUçãO: Em 1948, Stewart & Treves 
publicaram 6 casos de linfangiossarcoma em 
linfedema do membro superior pós-mastecto-
mia e esta condição foi denominada síndrome 
de Stewart-Treves (STS). Atualmente, a STS é 
considerada uma neoplasia maligna que surge 
no contexto de linfedema crônico, primário ou 
secundário, ou na condição do angiosarcoma 
após a radioterapia. Devido a raridade desta 
condição, até cirurgiões de mama experientes 
podem não experiência com a STS. 

MATERIAIS E MéTODOS: Estudo aprovado 
pelo Comitê de ética em Pesquisa sobre o nú-
mero 1630/2018. Procurou-se através de um 
caso da STS clássica, avaliar as apresentações 
dermatológicas associadas a STS clássica. Para 
realizar a revisão sistemática, consideramos a 
metodologia PICOS. Com base nessas condi-
ções, consideramos: População = pacientes com 
neoplasia mamária com síndrome de Stewart 
Treves; Intervenção = não avaliada; Comparador 
= não avaliado; Resultado = história clínica e 
aspectos dermatológicos. Pesquisamos no ban-
co de dados PubMed e no Lilacs. Os critérios 
para seleção foram: STS em membro superior 
após tratamento de câncer de mama, confor-
me descrito originalmente; A descrição das 
características dermatológicas ou publicação 
da imagem clínica, e  Inglês, Francês ou Portu-
guês. Os critérios de exclusão foram: artigos 
antigos, sem resumo e publicados em periódicos 
não disponíveis na internet, ou não presentes 
na principal biblioteca brasileira (BIREME); An-

giossarcoma associado a outra condição, ou 
no membro inferior, e angiossarcoma primário 
de mama. A última data de avaliação foi 10 de 
junho de 2018, e 109 artigos foram observa-
dos. Onze artigos foram adicionados de outras 
fontes. Depois de ler títulos, resumos e avaliar 
rapidamente os artigos, 36 foram seleciona-
dos. Quando os pacientes foram selecionados 
para análise, restaram 29 artigos em que 44 
pacientes foram identificados, sendo uma pa-
ciente diagnosticada no serviço, perfazendo 
45 pacientes.

RESULTADOS: No serviço foi diagnosticado 
um caso de STS clássico em pacientes de 79 
anos, submetida à cirurgia de Patey há 19 anos, 
apresentando linfedema crônico há 18 anos e 
infecções locais recorrentes. Esta inicialmente 
clinicamente considerada como portadora de 
erisipela bolhosa, porém as lesões evoluíram 
para um aspecto eritemato-vinhosas associadas 
a um halo de equimose, sendo realizado biópsia 
a qual mostrou a presença de angiossarcoma 
epitelioide. Das 45 pacientes avaliadas, o tempo 
médio de linfedema foi de 10,7 anos, e o tempo 
de história clínica foi de 5.0 meses. História 
associada de celulite de membros foi descri-
ta em 4,4%, e foi considerada no diagnóstico 
diferencial em 8,9% dos casos. Dos pacientes, 
97,2% eram do sexo feminino, a média de ida-
de foi de 66,5 anos, 95,6% foram submetidos 
à mastectomia radical, 81,2% apresentaram 
múltiplas lesões e 68,4% apresentaram lesões 
exclusivamente no braço ou antebraço. Das 
lesões, 79,1% tinham nódulo associado, 67,4% 
eram nódulo ou tumor, 33,3% evoluíram com 
ulceração e sangramento, e a observação de 
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pápulas foi baixa (7,0%). Cores diferentes foram 
relatadas; a cor principal foi púrpura /púrpura 
em 53,4%, azul-vermelho em 22,2% e 54,5% 
descreveram apenas uma cor. Halo-equimótico 
foi descrito em 15,6% dos casos, mas consi-
derando as características observadas nos nú-
meros presentes nos artigos, somamos 17,8%, 
resultando em um total de 33,4% dos casos.

DISCUSSãO: A  STS é uma condição clínica rara,  
o diagnóstico é mais fácil na presença de áreas 
endurecidas nodulares infiltrativas ou múlti-
plas associadas a tumor, placa ou mácula. Não 
há apresentação dermatológica usual. Pápulas 
estão associadas à erisipela bolhosa, mas a 
presença de lesões multicoloridas deve levan-
tar suspeita. Há poucos relatos do aspecto de 
hematoma azulado, circundados por um halo de 
contusão, ou a descrição de halo amarelado ao 
redor da lesão, lembrando hematoma em reab-
sorção. Essa condição foi observada em 33,4% 
dos casos, sendo considerado importante sinal.

CONCLUSãO:  Para oncologistas e mastolo-
gistas, ao avaliar sobreviventes de câncer de 
mama com linfedema crônico, a presença de 
uma nova lesão no membro com uma evolução 
desfavorável deve levar à consideração da STS 
no diagnóstico diferencial e uma biópsia deve 
ser considerada.

124 - Cirurgia mamária em 
mulheres com câncer de mama 
metastático. Revisão Sistemática 
Cochrane e Metanálise. (DOI: 
10.1002/14651858.CD011276.
pub2.)

Tosello G, Torloni MR, Mota BS, Neeman T, 
Riera R
Cochrane Brasil / Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Baseada em Evidências da 
Universidade Federal de São Paulo (EPM).

INTRODUçãO: Nos Estados Unidos, entre 
3,5% e 6% das mulheres com diagnóstico inicial 
de câncer de mama já têm doença metastá-
tica. Dessa forma, aproximadamente 11.000 
mulheres ao ano receberão o diagnóstico de 
câncer de mama em estádio IV nesse país (Jemal 
et al. 2008; Ly et al. 2010). Esse percentual é 
maior nos países em desenvolvimento (Khan 
et al. 2002; Jemal et al. 2008), onde os pro-
gramas de rastreamento e a assistência mé-
dica são precários. Embora o câncer de mama 
metastático seja considerado uma doença in-
curável e com mau prognóstico, as mulheres 
com esse diagnóstico estão vivendo cada vez 
mais. Uma recente coorte retrospectiva coreana, 
com 2.332 mulheres com câncer de mama em 
estádio IV, mostrou que a sobrevida em 3 anos 
foi de 38,7% entre 1990 e 1999 e passou para 
70,1% entre 2010 e 2014 (Yoo et al. 2017). Tra-
dicionalmente, as mulheres diagnosticadas com 
câncer de mama metastático não são tratadas 
com a cirurgia mamária e recebem apenas te-
rapia sistêmica (Bermas and Khan 2009). No 
entanto, estudos com outros tipos de câncer 
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metastático têm mostrado que a ressecção do 
tumor primário melhora a sobrevida desses 
pacientes. Dois ensaios clínicos randomizados 
(ECR) mostraram que a cirurgia renal associa-
da à terapia sistêmica proporcionou ganho 
de sobrevida global quando comparada com 
a terapia sistêmica isoladamente em pessoas 
acometidas por câncer renal metastático (Fla-
nigan et al. 2001; Mickisch et al. 2001). Outro 
recente ECR mostrou que a ressecção cirúrgi-
ca do tumor primário beneficiou os pacientes 
com câncer colorretal metastático (Anwar et 
al. 2012). Estudos retrospectivos sugerem que 
a cirurgia mamária pode melhorar a sobrevida 
global de mulheres com câncer de mama metas-
tático (Khan et al. 2002; Rapiti et al. 2006; Fields 
et al. 2007; Gnerlich et al. 2007; Blanchard 
et al. 2008), mas a literatura é controversa. A 
natureza retrospectiva desses estudos gera um 
grande viés de seleção, e talvez as mulheres 
com melhor prognóstico sejam selecionadas 
para realização da cirurgia mamária. A dúvida 
sobre o real impacto da cirurgia mamária nas 
mulheres com câncer de mama metastático 
nos motivou a realizar esta revisão sistemática. 

MéTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática 
segundo a metodologia Cochrane. Foram inclu-
ídos apenas ensaios clínicos randomizados com 
mulheres diagnosticadas com câncer de mama 
metastático, comparando a cirurgia mamária 
associada a terapia sistêmica versus a terapia 
sistêmica. Dois pesquisadores, independentes, 
avaliaram os estudos obtidos na busca eletrônica 
quanto aos critérios de elegibilidade e ao risco 
de viés. O risco de viés dos estudos incluídos foi 
avaliado pela ferramenta Cochrane Risk of Bias. A 

qualidade do corpo de evidências foi avaliada 
pela ferramenta GRADE. Utilizou-se a razão de 
risco (RR) para medir o efeito do tratamento para 
resultados dicotômicos, diferenças médias (MD) 
para resultados contínuos e hazard ratio (HR) 
para resultados de tempo para o evento. Foram 
calculados intervalos de confiança de 95% (IC 
95%) para essas medidas. Os desfechos primários 
foram a sobrevida global e a qualidade de vida. Os 
desfechos secundários foram sobrevida livre de 
progressão local, sobrevida livre de progressão 
a distância e a toxicidade da terapia local. Resul-
tados: Foram incluídos dois ensaios clínicos ran-
domizados que envolveram 624 participantes. A 
cirurgia mamária não melhorou a sobrevida global 
das mulheres com câncer metastático (HR = 0,83; 
IC 95%: 0,53-1,31; evidência de qualidade muito 
baixa), porém a sobrevida livre de progressão 
local foi 78% melhor (HR = 0,22, IC95% 0,08 
- 0,57; evidência de baixa qualidade) e a sobre-
vida livre de progressão a distância piorou em 
40% (HR 1,42, IC 95% 1,08-1,86, evidência de 
moderada qualidade). As análises de subgrupos 
(RE/RP positivos e negativos, HER-2 positivos e 
negativos e metástase óssea) também não mos-
traram ganho de sobrevida global as mulheres 
submetidas a cirurgia mamária. A toxicidade da 
terapia local foi avaliada pela mortalidade após 
30 dias da randomização e foi semelhante no 
grupo intervenção e controle. O desfecho qua-
lidade de vida foi avaliado nos ensaios clínicos 
incluídos, mas ainda não teve os seus resultados 
publicados.
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Gráfico floresta comparando a sobrevida global 
após tratamento sistêmico mais cirurgia versus 
tratamento sistêmico isolado

Gráfico floresta comparando a sobrevida livre de 
progressão após tratamento sistêmico mais cirurgia 
versus tratamento sistêmico isolado

CONCLUSãO: Com base em evidência oriunda 
da metanálise de dois ensaios clínicos randomi-
zados, não encontramos benefício da cirurgia 
mamária na sobrevida global de mulheres com 
câncer de mama metastático. A decisão para a 
realização da cirurgia mamária nessa população 
deve ser individualizada e compartilhada com 
o paciente salientando os riscos e benefícios.

125 - TNM8 Breast Cancer 
Calculator: Aplicativo para o 
estadiamento do câncer de mama 
de acordo aos critérios do TNM 8ª 
Edição

Wesley Pereira Andrade
Instituto de OncoMastologia

INTRODUçãO: O Câncer de Mama tem de-
safiado a sociedade moderna com sua alta in-
cidência e mudança constante no tratamento 
oncológico de acordo aos modernos conheci-
mentos da biologia tumoral o que tem impacta-
do diretamente no prognóstico dos pacientes. 
Para acompanhar esta grande evolução do 
tratamento do câncer de mama, o TNM 8ª 
edição sofreu uma profunda transformação 
com a incorporação dos fatores biológicos di-
retamente na determinação do estadiamento 
desta patologia. 

O objetivo deste trabalho era desenvolver uma 
ferramenta para ajudar os profissionais de saúde 
em todo o mundo no processo de estadiamen-
to do câncer de mama de acordo aos novos 
critérios da AJCC.

MéTODOS: Extensa revisão do AJCC Cancer 
Staging Manual 8th Edition e o do Updated 
Breast Chapter for 8th Edition com um gran-
de aprofundamento do conhecimento neste 
campo. Criação da interface do conhecimento 
médico para interface programável para com-
putadores e dispositivos móveis.

RESULTADOS: Desenvolvimento do software 
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denominado TNM8 Breast Cancer Calculator 
que é uma ferramenta atualizada, completa, 
intuitiva e fácil de usar para estadiamento do 
câncer de mama.

Todos os dados e definições são fundamenta-
dos no TNM 8a Edição para Câncer de Mama: 
Versão Atualizada e inclui o clássico grupo de 
estadiamento anatômico e o novos e revolu-
cionários grupos de estadiamento prognóstico 
clínico e estadiamento prognóstico patológico 
com a incorporação dos fatores biológicos (grau 
do tumor, HER2, RE, RP e testes genômicos) 
diretamente no estadiamento. 

Este aplicativo fornece a quantificação da mu-
dança de categoria do EPC e também do EPP 
em relação ao estágio anatômico (EA) expresso 
com o símbolo +1, +2, + 3 em caso de piora 
no estadiamento prognóstico ou -1, -2, -3 em 
caso de melhora no estadiamento prognósti-
co. Quando nenhum símbolo é exibido, é porque 
o EA e o EPC ou EA e o EPP são idênticos.

Este aplicativo possui outra função muito in-
teressante que é habilitar o campo Oncotype 
DX® / Perfil Genômico somente nas configu-
rações em que o teste genômico está poten-
cialmente indicado (pT1-T2 N0, HER2- e RE +).

O TNM8 Breast Cancer Calculator é uma ferra-
menta licenciada pela AJCC para uso em todo 
o mundo.

CONCLUSãO: O novo TNM para câncer de mama 
mudou o processo de estadiamento desta patologia.

Estas atualizações fornecerão precisão ao sis-
tema de estadiamento de acordo à biologia 
tumoral, mas tornam o processo muito mais 
complexo. 

Desta forma, este aplicativo se mostra essen-
cialmente útil para mastologistas, cirurgiões 
oncológicos, ginecologistas, oncologistas clíni-
cos, radioterapeutas, patologistas, radiologistas, 
estudantes de medicina, pesquisadores e todos 
os profissionais de saúde que trabalham na 
área de oncologia mamária em todo o mundo.

126 - Li- Fraumeni – um caso clássico
 
Gabriella Garcia Ribeiro Camargo1; Carolina 
Estermeire Lima Carneiro1; Paulo Roberto 
Pirozzi1; Ivo Carelli Filho1; Andréa Cavalheiro 
Horta Cubero2.  
1. Faculdade de Medicina do ABC, Santo André 
- SP - Brasil; 2. Faculdade de Medicina do ABC, 
Santo André - SP - Brasil.

O câncer de mama é o mais comum entre as 
mulheres, excluindo-se o câncer de pele não 
melanoma. Pouco frequente antes dos 35 anos, 
sua incidência cresce progressivamente após 
essa idade, principalmente após os 50 anos.(1)

Sabe-se que a idade precoce ao diagnóstico 
de câncer de mama, assim como mais de uma 
neoplasia primária em um mesmo individuo ou 
múltiplas gerações acometidas estão associados 
ao câncer hereditário.(2)

Dentre estas síndromes multicânceres que in-
cluem o câncer de mama está a Síndrome de 
Li-Fraumeni (SLF) desenvolvida devido a uma 
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mutação do gene p53.  O gene p53 codifica o 
fator de transcrição que tem um papel crítico no 
controle na apoptose e ciclo celular. A perda das 
suas funções parece suprimir um mecanismo 
protetor contra o acúmulo de alterações gené-
ticas predispondo a diversos tipos de câncer.(2)

A SLF é rara, de herança autossômica dominan-
te, caracterizada por início precoce de câncer 
ainda na infância; na idade adulta até 30 anos 
em 50% das mulheres e 30% dos homens; e até 
60 anos em praticamente todos os portadores. 

Manifesta-se por múltiplos tipos de cânceres 
tais como sarcomas de partes moles e ósseos, 
cânceres de mama na pré menopausa,  tumores 
cerebrais, leucemias e carcinomas de adrenal.
(3,4,5)

Mais de 50% dos portadores desenvolverão 
mais de um tipo de câncer, sendo alta a fre-
quência de tumores segundos primários em 
pacientes, geralmente crianças, que sobrevi-
veram ao primeiro câncer.(3,4,6) 

RELATO DE CASO: Paciente feminina, 22 
anos, fazia acompanhamento ambulatorial na 
especialidade de mastologia de um Hospital 
Universitário após ser submetida a sucessivas 
nodulectomias de mamas por Tumores Filóides 
variantes Benigna e Borderline comprovados 
histologicamente e sempre com margens livres 
superiores a dois centímetros. Paciente com 
história pessoal de osteossarcoma em membro 
inferior direito aos 15 anos, tratado com exé-
rese do fêmur direito associado à endopróte-
se e quimioterapia adjuvante. Como histórico 

familiar apresentava pai falecido aos 29 anos 
por câncer hepático.

No inicio de 2018, apresentou nódulo de cres-
cimento rápido em mama direita diagnosticado 
por core biópsia como carcinoma ductal inva-
sivo, grau dois nuclear, triplo negativo e Ki 67 
de 60%, EC III A ( T3 N1 Mx).  Foi encaminhada 
para quimioterapia neoadjuvante com término 
em quatorze de junho de 2018.

O painel genético para mama e ovário realizado 
mostrou alteração em heterozigoze do Gene 
TP53, caracterizando a Síndrome de Li-Frau-
meni. Em 30 de agosto de 2018 foi realizada 
mastectomia bilateral com biopsia de linfonodo 
sentinela por SNOLL ( sentinel node occult and 
lesion localization) e reconstrução mamária 
imediata utilizando prótese.

DISCUSSãO: O presente caso traz pontos cru-
ciais, tais como a importância do reconhecimen-
to da síndrome para o início do rastreamento 
e detecção precoce, bem como a necessidade 
dos pacientes estarem sob constante vigilância 
para futuros cânceres. Muitos pacientes, vítimas 
do sistema de saúde, não tem acesso aos pai-
néis genéticos de forma que essas Síndromes 
Multicânceres muitas vezes são descobertas 
quando acontece a manifestação do tumor e, 
infelizmente, não em um estadio precoce .

A apresentação da Síndrome de Li-Fraume-
ni nesta paciente ocorreu classicamente pelo 
desenvolvimento de um osteossarcoma aos 15 
anos, Tumor Filoídes Borderline aos 20 anos e 
do diagnóstico de um câncer de mama aos 22 
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anos. Porém o diagnóstico da Síndrome  só foi 
confirmado tardiamente, coincidindo com o 
aparecimento do carcinoma mamário. A radicali-
dade  do tratamento cirúrgico , como o realizado 
em nossa paciente, é necessário para diminuir 
a possibilidade de recidivas ou o aparecimento 
de um novo câncer primário de mama. Esta 
conduta mais agressiva se deve ao fato de que 
a radioterapia adjuvante deve ser evitada pela 
possibilidade de induzir novos sítios primários 
tumorais.(7)

A frequência geral das mutações germinativas 
do p53 é desconhecida, a idade e a penetrância 
da manifestação clínica ainda não foram bem 
definidos.(3)

Mesmo na ausência de um forte histórico fa-
miliar, os profissionais devem suspeitar da pos-
sibilidade da SLF em indivíduos com câncer de 
início precoce e encaminhar para o aconselha-
mento genético. Após diagnóstico é necessá-
rio vigilância constante, tanto pelo paciente 
quanto pelo profissional que o acompanha. De 
acordo com NCCN 2018 deve-se acrescentar 
ressonância magnética de corpo inteiro anual 
para diagnóstico precoce de outros cânceres 
primários, apesar dos riscos de falso positivo.(8) 
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127 - Radioterapia 
adjuvante hipofracionada em 
plastrão ou mama e fossa 
supraclavicular para pacientes 
com câncer de mama estádios III / 
IV. Análise retrospectiva preliminar 
de eficácia e toxicidade 

Guilherme Sedlmaier França1; Clarissa 
Souza Medeiros2; Camila Mari Mizobuchi 
Kawamoto1; Robson Ferrigno1; Luiz Henrique 
Gebrim2.  
1. Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo 
- SP - Brasil; 2. Centro de Referência da Saúde 
da Mulher, São Paulo - SP - Brasil. 

No Brasil, o estudo “Amazone” de 2009, mostra 
que 30% dos cânceres de mama ainda são diag-
nosticados nos estádios III e IV, variando essa 
porcentagem de acordo com a região. Muitas 
dessas pacientes possuem dificuldade de acesso 
aos centros de tratamento radioterápico. Com o 
avanço do tratamento sistêmico para o câncer 
de mama nas últimas décadas, as pacientes 
com estadiamentos mais avançados tiveram 
aumento de sobrevida e consequentemente 
tempo suficiente para desenvolver recidiva 
loco-regional após cirurgia, causando enor-
me prejuízo na qualidade de vida das mesmas.  
OBJETIVOS: Avaliar controle local e regional, 
sobrevida e toxicidade de pacientes com câncer 
de mama estádios III / IV tratadas com radio-
terapia adjuvante com regime hipofracionado. 
Materiais e métodos: Análise retrospectiva de 
56 pacientes com câncer de mama estádios III 
e IV tratadas com radioterapia adjuvante em 
plastrão ou mama presente e fossa supracla-

vicular. Todas receberam dose de 39 Gy em 
13 frações de 3 Gy, cinco vezes por semana, 
através de técnica conformada e homogenei-
zação de dose com sub campos. Dessas, 36 
(64%) eram metastáticas (estádio IV) e 20 (36%) 
(estádio III). Todas estavam assintomáticas no 
início da radioterapia e performance status 0-1.  

RESULTADOS: Com seguimento mediano de 14 
meses, 39 (69,6%) estão vivas e sem evidência 
de doença loco-regional e 17 (30,4%) morre-
ram devido à progressão de doença sistêmica 
e, dessas, 3 (5,3%), também desenvolveram 
recaída loco-regional. O intervalo entre o início 
da radioterapia e a morte variou de 2 a 39 me-
ses e mediano de 16 meses. No momento da 
análise, 21 pacientes (37,5%) estavam vivas e 
sem evidência de doença e 18 (32%) estavam 
vivas e com doença metastática presente. O 
controle local em 12 meses de todas pacientes 
foi de 94,6% e a sobrevida em 12 meses de 
69%. A taxa de complicações devido ao trata-
mento foi de 4 (7,1%), sendo 3 pacientes com 
pneumonite assintomática (grau 1) e 1 paciente 
com fibrose. Nenhuma paciente desenvolveu 
plexopatia. Radiodermite aguda ocorreu em 34 
pacientes (60,7%), sendo grau I em 28,6%, grau 
II em 21,4% e grau III em 10,7% das pacientes.  
Conclusão: A presente série sugere ser razoável 
tratar pacientes com câncer de mama, estádios 
III e IV com radioterapia adjuvante hipofra-
cionada com esquema de 13 aplicações devi-
do à eficácia e baixa toxicidade, semelhantes 
aos regimes de fracionamento convencional.  

PAlAVRAs-CHAVe: Hipofracionamento; neoplasia 
de mama estágio III / IV; controle local e regional 
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128 - Correlação entre o 
BIRADS ultrassonográfico com o 
anatomopatológico da core biopsy e 
da peça cirúrgica

Recife S A, Ishikawa K M, Kanzaki C S N, 
Buzatto I P C, Tiezze D G
Divisão 
de Mastologia e Oncoginecologia Pélvica do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo

INTRODUçãO: O rastreamento do câncer de 
mama tem a finalidade de identificar lesões 
pequenas ainda restritas à mama que presumi-
velmente respondem melhor as modalidades 
de tratamento disponíveis. Diferentes métodos 
de imagem como a mamografia (MMG), resso-
nância nuclear magnética e ultrassonografia 
(USG), além do exame clínico das mamas, po-
dem detectar lesões assintomáticas. Entre os 
métodos de imagem, revisões sistemáticas de 
estudos randomizados atribuem ao rastreamen-
to mamográfico uma redução na mortalidade 
ao redor de 15% tornando a MMG o método 
de imagem padrão ouro para o rastreamento. A 
USG mamária apresenta alta especificidade na 
avaliação dos nódulos, podendo acrescentar 
informações ao estudo mamográfico.  O Breast 
Imaging and Reporting Data System (BI-RADS) 
é uma publicação do Colégio Americano de Ra-
diologia que tem como objetivo homogeneizar 
a confecção dos laudos. As lesões são caracte-
rizadas de acordo com as seguintes categorias: 
BI-RADS 0, 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 e 6. 

MéTODOS: Realizada análise sistemática des-
critiva de 360 paciente acompanhadas no am-
bulatório de Mastologia do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto que foram submetidas a USG 
de mamas, Core Biopsy (CB) e abordagem ci-
rúrgica no período entre 2013 a 2016. Foram 
correlacionadas a classificação BI-RADS da USG 
de mamas, o resultado da CB e o anatomopa-
tológico da peça cirúrgica (AP) e avaliados os 
seguintes parâmetros: sensibilidade (S), espe-
cificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), 
valor preditivo negativo (VPN) e Coeficiente 
de Correlação Kappa (K). 

RESULTADOS: Das 360 pacientes avaliadas, 
100% daquelas classificadas como BI-RADS 2 
e 3 obtiveram resultado de AP benigno. Em re-
lação às pacientes BI-RADS 4a, 70% resultaram 
em lesão benigna e 30% maligna. Em se tratan-
do de BI-RADS 4b, foram encontrados 36% 
de resultados benignos e 64% de malignos. Já 
as pacientes com BI-RADS 4c, 10% foram re-
sultados benignos e 90% malignos. Quanto ao 
BI-RADS 5, 100% dos resultados foram malig-
nos assim como BI-RADS 6.

A correlação entre o resultado da CB da mama e 
o AP da peça cirúrgica foi: S=93.44%, E=98.25%, 
VPP=93.44%, VPN=98.25% e o K=0.917.

CONCLUSãO: Os dados obtidos corroboram, 
em todas as categorias de BI-RADS, com o que 
é descrito na literatura em relação ao risco de 
malignidade: BI-RADS 3 menos de 2%, 4a maior 
que 2 e menor ou igual a 10 %, 4b maior que 
10% e menor ou igual a 50%, 4c maior que 50% 
e menor que 95% e 5 maior que 95%. Portanto a 
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correlação dos achados ultrassonográficos com 
os resultados anatomopatológicos permite a 
aplicação desta análise como forma de predizer 
malignidade e guiar condutas.

129 - Correlação entre os achados 
ultrassonográfico, citológico e 
anatomopatológico do linfonodo 
axilar

Recife S A, Ishikawa K M, Garoze G C, Kanzaki 
C S N, Buzatto I P C, Tieze D G
Divisão 
de Mastologia e Oncoginecologia Pélvica do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo

INTRODUçãO: A neoplasia maligna da mama 
é a principal causa de morte por câncer em 
mulheres. O surgimento de novas técnicas 
possibilitou o diagnóstico de lesões em fases 
cada vez mais precoces e por conseguinte tra-
tamentos cada vez mais conservadores. Hoje 
em dia, o diagnóstico dessas lesões, sempre que 
possível, tem sido feito por meio de técnicas 
minimamente invasivas, por exemplo, biópsia 
percutânea guiada por método de imagem. A 
avaliação do estadiamento linfonodal da axila, 
constitui um dos indicadores prognósticos mais 
relevantes em pacientes portadoras de neopla-
sia maligna de mama, uma vez que, cerca de 
95% da drenagem linfática da mama é feita para 
a axila. O método padrão ouro para avaliação 
desses linfonodos ainda é a linfadenectomia 
axilar e posterior análise histológica, entretanto, 
esse método tem associação com morbidade 

relevante. Com a melhora das técnicas diag-
nósticas realizando-se diagnósticos cada vez 
mais precoces houve um declínio no número 
de axilas metastáticas, fazendo-se necessária 
uma alternativa menos agressiva. A técnica de 
biópsia de linfonodo sentinela (BLS), praticada 
inicialmente por Krag em 1993 foi considerada 
um grande avanço no tratamento de pacientes 
com axila clinicamente negativa, obtendo me-
nos de 1% de recorrência axilar em pacientes 
com BLS negativa de acordo com o trabalho 
de Giuliano AE, Han SH. Local and regional 
control in breast cancer: role of sentinel node 
biopsy. Adv Surgy publicado em 2011. Exames 
de imagem podem ajudar na detecção pré-ope-
ratória de metástases para linfonodos axilares, 
os quais apresentam alteração no tamanho 
e na morfologia. A ultrassonografia (USG) é 
amplamente disponível, e quando combinada 
a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou 
Core Biopsy, torna-se o método mais significa-
tivo na avaliação pré-operatória de linfonodos 
axilares.

MéTODOS: Realizada análise sistemática des-
critiva de 360 paciente acompanhadas no am-
bulatório de Mastologia do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto que foram submetidas a USG 
de axilas, PAAF e abordagem cirúrgica no perí-
odo entre 2013 a 2016. Foram correlacionados 
achados morfológicos da USG axilar, achados 
citológicos da PAAF e anatomopatológico (AP) 
da peça cirúrgica. Os seguintes parâmetros fo-
ram avaliados: sensibilidade (S), especificidade 
(E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo 
negativo (VPN) e Coeficiente de Concordância 
de Kappa (K).  Seis pacientes com PAAF positiva 
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que foram submetidas a quimioterapia neoad-
juvante e tiveram resposta patológica completa, 
foram consideradas negativas no AP da peça 
cirúrgica. Todas as PAAFs insuficientes ou in-
conclusivas foram classificadas como negativas.   
Resultados: Comparando os achados morfoló-
gicos da USG com os resultados do AP da axila 
foram obtidos os seguintes valores: S=67.18%, 
E=68.81%, VPP=72.13%, VPN=63.56%; 
K=0.357

Já a correlação entre PAAF e AP da axila obteve-
se o seguinte resultado: S=90.91%, E=72.09%, 
VPP=71.43, VPN=91.18; K=0.610. 

CONCLUSãO: Neste estudo foi possível obser-
var que a correlação entre os achados ultras-
sonográficos e o resultado do AP da axila foi 
razoável, entretanto houve boa correlação entre 
a PAAF e o AP da axila com Kappa substancial.

130 - Fibromatose desmoide como 
diagnóstico diferencial do câncer de 
mama: Relato de caso

Ishikawa K M, Recife S A, Garoze G C, Kanzaki 
C S N, Tiezzi D G
Divisão de Mastologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (HCRP)

INTRODUçãO: A fibromatose desmoide (FD) é 
uma doença localmente invasiva e não metas-
tática que raramente acomete a mama (cerca 
de menos de 0,2% das lesões). Lesões bilate-
rais são incomuns e encontradas em apenas 
4% dos casos. Apresenta-se geralmente como 

lesão única, unilateral e, do ponto de vista clí-
nico e radiológico, faz diagnóstico diferencial 
com o carcinoma de mama. O tratamento exige 
ressecção com margens para controle local. A 
recorrência ocorre em 18-29% dos pacientes e 
é mais frequente nos dois primeiros anos após 
o procedimento cirúrgico.

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
40 anos, foi atendida no Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto em julho de 2017 com queixa 
de percepção de nódulo mamário à direita, sem 
crescimento ou mudança de características há 1 
ano. Negava comorbidades, uso de medicações, 
antecedentes familiares de câncer de mama e/
ou ovário. Referia exérese de nódulo benigno 
em mama esquerda há mais de 10 anos. Ao exa-
me físico, notava-se na mama direita retração 
às 7 horas da mama direita e palpava-se nódu-
lo lobulado, endurecido, fixo à derme, porém 
sem acometimento da epiderme, medindo 3,5 
x 3,5 cm. Palpado também 1 linfonodo axilar 
à direita, fibroelástico, móvel, indolor, de cerca 
de 1,5cm. Na mamografia, observou-se nódulo 
irregular, espiculado, medindo 2,8 cm, com alta 
densidade, à direita, na divisão dos quadrantes 
laterais, associado a espessamento e retração 
cutânea (figura 1). À ultrassonografia de mamas, 
nódulo irregular, não paralelo à pele, complexo 
cístico e sólido, margem angulada, sem fenômeno 
acústico posterior, calcificações não visualizadas, 
tecidos adjacentes sem alterações, com vasculari-
zação interna com IR: 0,80, localizado às 7 horas, 
distando 6,4 cm do mamilo e 0,3 cm da pele, 
medindo 2,6 x 1,4 x 2,2 cm (Figura 2). Realizado 
Core Biopsy com resultado do anatomopatológico 
(AP) de quadro morfológico compatível com lesão 
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fibroepitelial benigna da mama com celularidade 
aumentada do estroma favorecendo o diagnós-
tico de tumor filóide. Paciente foi submetida a 
tumorectomia em agosto de 2017 com resultado 
de AP da peça cirúrgica de FD, medindo 3,9 cm 
no maior eixo com margens cirúrgicas acometidas 
pela neoplasia e pele com infiltração dérmica. Evi-
denciado na imunoistoquímica positividade para 
vimentina, beta-catenina, 1A4 e desmina (focal) 
e negatividade para S100 e panqueratinas AE1/
AE3. Portanto, indicada ampliação de margens 
com exérese de parte do músculo peitoral maior 
e pele em setembro de 2017 tendo resultado de 
AP com margens livres de neoplasia.

CONCLUSãO: Fibromatose desmoide é uma 
lesão benigna do tecido conjuntivo que tem o 
poder de infiltrar tecidos adjacentes, mas sem 
potencial metastático. A mama é localização rara 
de desenvolvimento desse tumor, sendo menos 
de 0,2% de todos os tumores mamários. Quan-
do ocorre na mama, geralmente, origina-se do 
músculo peitoral ou da sua fáscia.

Apesar de não ter metástase, a FD é um tumor 
localmente agressivo e com alto risco de recor-
rência local, mesmo após ressecção cirúrgica 
com margens livres.

A etiologia do tumor não é conhecida, porém 
são relatadas associação com Síndrome de 
Gardner, trauma, fibromatose multicêntrica 
familiar, polipose familiar e próteses mamárias.
Clinicamente, a FD aparece como um nódulo 
único, endurecido, indolor, podendo acometer 
pele e fáscia do músculo peitoral maior. Na 
mamografia, é frequente o aparecimento como 

nódulo irregular, sem calcificação e com mar-
gens espiculadas. Na ultrassonografia, aparece 
como nódulo hipoecoico, com sombra poste-
rior, margens irregulares e sem acometimento 
linfonodal.

O aumento do risco de recorrência local está 
relacionado a margens comprometidas pela 
lesão, pacientes jovens e tumores grandes, o 
que corrobora com o tratamento de escolha 
que é a excisão cirúrgica com margens livres. A 
recorrência geralmente ocorre nos três primei-
ros anos de acompanhamento, que deve ser 
realizado em intervalo curto.

Uma outra opção de tratamento é a radiote-
rapia, também utilizada para prevenir recidiva.
 
Figura 1: Mamografia - nódulo espiculado de 2,8 
cm à direita, na divisão dos quadrantes laterais.

Figura 2: Ultrassonografia - nódulo irregular, 
não paralelo à pele, complexo cístico e sólido, 
margem angulada, localizado às 7 horas, me-
dindo 2,6 x 1,4 x 2,2 cm.

131 - Ginecomastia Severa: Uma 
Nova Abordagem Cirúrgica usando 
Pedículo Inferior Sem Lipoaspiração 
Associada

Cubero AC, Nabarro AS, Caffaro AC, Carelli I, 
Pirozzi PR.
Faculdade de Medicina do ABC

INTRODUçãO: Ginecomastia é definida como 
uma proliferação benigna do tecido fibroglandu-
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lar mamário em homens. Quando ocorre após 
a adolescência é chamada de ginecomastia 
primária. Na fase adulta pode estar associada 
a outras causas como hepatopatias . Quando 
existe tecido glandular ela é chamada de ver-
dadeira. Nos casos cujo o conteúdo é gorduro-
so, considera-se como pseudoginecomastia. O 
aumento da obesidade entre os jovens  tem 
aumentado a demanda por cirurgia para corre-
ção de pseudoginecomastica e da ginecomastia 
severa(1,2). O tratamento cirúrgico para estes 
casos geralmente se baseia em técnicas de 
mastectomias com implante livre do complexo 
aréolo papilar. Algumas técnicas baseadas em 
lipoaspiração e conservação do pedículo inferior 
também foram descritas acarretando inúmeras 
cicatrizes(3,4,5,6).Neste relato descreveremos uma 
nova abordagem cirúrgica de envelopamento do 
pedículo inferior sem lipoaspiração  e com res-
secamento amplo de tecido dérmico gorduroso.

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 23 
anos, procura o serviço de mastologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC com queixa de 
aumento de volume mamário bilateral impor-
tante, associado a obesidade nos últimos dez 
anos. Negava uso de anabolizantes, drogas ilí-
citas ou outras medicações. Não apresentava 
nenhuma doença associada ou antecedentes 
familiares para câncer. Ao exame físico : mamas 
de grande volume, ptose grau III, sem restrições 
ou abaulamentos, e ausência de nodulações 
palpáveis. Os exames laboratoriais de prope-
dêutica para ginecomastia estavam dentro da 
normalidade. A mamografia e a ultrassonografia 
das mamas foram classificadas como Birads 
2. A ultrassonografia dos testículos apresen-

tava volume testicular reduzido, mas dentro 
da normalidade.
O paciente apresentava vários problemas emo-
cionais e sociais em razão da sua imagem cor-
poral, razão pela qual consideramos razoável 
proceder a correção cirúrgica da ginecomastia, 
a despeito da obesidade.

TéCNICA CIRÚRGICA:
Marcação pré cirúrgica com paciente em pé: 

1-  Realizado manobra bi digital  onde foi 
tracionado todo o excedente de tecido 
mamário e pele. Traçamos uma linha ima-
ginária arciforme na mesma direção do 
sulco inframamário, de modo que abaixo 
desta linha e acima da linha do sulco seria 
nossa área de decorticação . Traçamos um 
reta vertical  a partir da linha hemiclavicu-
lar e definimos o ponto A de inserção do 
CAP (complexo aréolo papilar) a 18 cm da 
fúrcular esternal. (Figura 2).

2-  Com o paciente deitado , sob anestesia 
geral, realizada a decorticação da área pré 
marcada após infiltração com solução salina 
vasoconstritora. (Figura 3)

3-  Aspecto intraoperatório no qual se apre-
senta todo o polo superior superior da 
mama dissecado e o pedículo inferior a 
ser confeccionado com cerca de 1 cm de 
espessura fixo a uma  base larga de suporte 
(Figura 4).

4-  Após toda a remoção do excesso de pele, 
tecido gorduroso e glandular foi feita a co-
bertura em “envelope” do pedículo inferior 
previamente fixado em sua extremidade 
distal. A confecção da aréola foi realiza-
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da com o auxilio de areolotómo de 3 cm 
. (Figuras  5 e 6). O peso retirado da mama 
esquerda  foi de 374 g  e da mama direita 
345 g. 

Na figura abaixo ( Figura 7 ) observa se  a apa-
rência após fechamento imediato, após 30 dias 
e com 6 meses de evolução.

DISCUSSãO: A ginecomastia representa um sé-
rio desafio psicossocial para muitos adolescen-
tes e adultos jovens (1, 7). Neste caso o paciente 
apresentava alteração da postura, se valendo de 
diversas roupaspara esconder o defeito. Apre-
sentava ainda, ansiedade e perda da auto estima 
que limitava seu convívio social. Optamos por 
correção da sua pseudoginecomastia através 
desta nova abordagem cirúrgica na tentativa 
de diminuir o tempo cirúrgico, cicatrizes e o 
risco de perda do CAP por implante livre do 
mesmo. A despeito de não termos utilizado a 
lipoaspiração, conforme preconiza  as técni-
cas descritas na literatura(5,8), consideramos o 
resultado estético satisfatório e com poucas 
cicatrizes, bem como boa vitalidade do CAP e 
sensibilidade preservada. Oferecemos lipoas-
piração após 6 meses da cirurgia, no entanto 
o paciente recusou.
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132 - Características clínicas, 
histológicas e aspectos particulares 
no tratamento do carcinoma 
metaplásico da mama: avaliação de 
16 casos 

Diógenes M, Noznica G, Mattar A, Fernandes 
R, Gebrim L. 
Hospital Pérola Byington – Centro de 
Referência da Saúde da Mulher. 
 
INTRODUçãO: Carcinomas mamários meta-
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plásicos (CMM) são muito raros e representam 
menos de 1% de todos os carcinomas invasivos 
da mama. é uma neoplasia heterogênea carac-
terizada por uma mistura de adenocarcinoma 
com outros elementos histológicos como células 
escamosas, fusiformes ou outra diferenciação 
mesenquimal. A maioria dos CMM são recep-
tores hormonais e Her2 negativos e tendem 
a um pior prognóstico quando comparados 
aos carcinomas triplo negativos. Clinicamente 
se manifestam como uma massa palpável de 
crescimento rápido, sem necessariamente ter 
envolvimento de gânglios linfáticos. Uma vez 
que publicações sobre CMM são escassas na 
literatura, estudamos os casos que foram aten-
didas no Hospital Pérola Byington no periodo 
de 2010- 2017. 

MéTODOS: Realizou-se estudo retrospectivo 
por meio da revisão dos prontuários médicos 
de pacientes atendidas no Centro de Referência 
de Saúde da Mulher - Hospital Pérola Byington, 
São Paulo. Foram incluídas no estudo pacientes 
portadoras de câncer de mama, com resultado 
anatomo-patológico confirmando o diagnósti-
co de carcinoma metaplásico, atendidas entre 
dezembro de 2010 e março de 2017. Dados 
clínicos e características histopatológicas foram 
avaliados assim como o tipo de tratamento 
realizado e a evolução. De acordo com a no-
menclatura do WHO Classification of Tumours 
of the Breast (2012), os tumores foram clas-
sificados em 4 variantes: fusocelular, células 
escamosas, mesenquimal e mista (fusocelular/
células escamosas). 

RESULTADOS: Um total de 16 pacientes com 

diagnóstico de CMM do sexo feminino foram 
incluídas. A idade média foi de 56 anos (va-
riando de 34 a 88). O tamanho inicial médio 
observado foi de 7 cm (variando de 2 a 20 cm) 
e 94% das pacientes buscaram atendimento 
com queixa de alteração no auto-exame das 
mamas. O estadiametno clínico inicial foram: 
I (12%), II (32%), III (50%) e IV (6%). O subti-
po histológico mais comum foi o fusocelular 
(50%), sendo que dos restantes 2 foram do 
escamoso (12%), 3 mesenquimal (20%), 1 misto 
fusocelular/escamoso (6%) e 2 não foram clas-
sificados. Com relação a imunohistoquímica, 
14 pacientes (88%) apresentaram receptores 
hormonais e Her2 negativos. Dos 16 casos, 8 
foram submetidos a mastectomia e 6 a quadran-
tectomia, sendo que 2 pacientes não realizaram 
tratamento cirúrgico pois evoluíram para óbito 
apesar do tratamento com quimioterapia neo-
adjuvante. Todas as pacientes operadas foram 
submetidas à biópsia do linfonodo sentinela ou 
esvaziamento axilar e 85% delas não apresentou 
comprometimento de linfonodos axilares. A 
radioterapia foi indicada em 13 pacientes. A 
quimioterapia foi realizada em 10 pacientes, 
sendo 6 neoadjuvantes (uma vez que os tumo-
res não eram ressecáveis) e 4 adjuvantes. Dos 
6 casos que realizaram tratamento prévio, 2 
apresentaram progressão da doença, 3  resposta 
parcial e 1 reposta patológica completa. Durante 
o seguimento, 4 (25%) evoluíram com recidiva 
locorregional e 5 (31%) com doença metastá-
tica. Dessas mulheres, 44 % (7) permanecem 
vivas e em seguimento ambulatorial, mas 31% 
(5) evoluíram para óbito e 25% (4) perderam 
o contato com o nosso serviço. Inetificamos 
ainda que 6 dos 16 casos (37%), não receberam 
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diagnóstico de CMM na biópsia inicial, sendo 
necessária revisão, nova biópsia ou estudo da 
peça cirúrgica (tumor) para confirmação. 

CONCLUSãO: Conforme constatado pela lite-
ratura, o CMM é um tipo histológico muito raro 
e correspondeu a 0,2 % de todos os casos de 
câncer de mama atendidos em nosso serviço no 
período acima descrito.  A maior parte das pacien-
tes apresenta um tumor de tamanho avançado 
no momento do diagnóstico e pouco compro-
metimento axilar. A classificação histológica mais 
comum é a variante fusocelular e quase todos 
os tumores são triplo negativos. O CMM possui 
um comportamento agressivo e pouca resposta 
aos tratamentos quimioterápicos. Portanto, os 
tratamentos cirúrgicos radicais são preferidos. O 
diagnóstico patológico é de extrema importân-
cia e muitas vezes erroneamente interpretado, 
necessitando de um estudo com maior amostra 
tecidual ou revisão por um patologista experien-
te. Devido à raridade desta entidade com poucos 
dados publicados na literatura internacional e 
quase nenhum em nosso meio, levantamentos 
como este devem ser encorajados.

133 - Tumor Desmóide na Mama: 
Relato de Caso 

Ana Gabriela de S. Santos, Thais Valio Roque, 
Natalie Gonçalves Santos, Daniela Zaros 
Guimaraes, Jose Roberto Filassi. 
Setor de Mastologia do Departamento de 
Ginecologia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade De Medicina da Universidade de 
São Paulo (HC-FMUSP). 

INTRODUçãO: Tumores desmóides são ne-
oplasias mesenquimais benignas raras, com 
incidência de 0.03% de todas as neoplasias e 
3% dos tumores de partes moles (1). A maio-
ria ocorre esporadicamente, mas alguns são 
associados a polipose adenomatosa familiar 
(PAF), relacionados a mutações do gene APC 
(2-5). Afeta mais mulheres do que homens 
(2:1), o que favorece a hipótese de influência 
hormonal no seu desenvolvimento (4,6,7). Tam-
bém é descrita associação com trauma local, 
sugerindo ligação entre o processo cicatrização 
e distúrbios fibroproliferativos do tecido me-
senquimal (8). Histologicamente, são caracteri-
zados por proliferação de miofibroblastos, sem 
cápsula e com infiltração de tecidos adjacentes, 
podendo ser multifocais. Essas características 
resultam em um tumor de difícil controle local, 
porém sem potencial metastático (9-11). São 
mais comuns na parede abdominal ou no me-
sentério do intestino delgado. A localização 
mamária é ainda mais rara, correspondendo 
a 0,2% dos tumores de mama, e podendo se 
originar do próprio tecido fibroglandular ou, 
mais comumente, dos músculos da parede 
torácica (12-14). A estratégia de tratamen-
to deve ser avaliada com cuidado devido ao 
comportamento localmente agressivo, com 
potencial de invasão de estruturas adjacentes, 
podendo levar a limitação funcional, dor e até 
mesmo a morte a depender da extensão e 
locais acometidos. 

MéTODOS: Relato de caso de tumor desmóide 
em mama, em mulher jovem e revisão de litera-
tura. Os dados clínicos, imagens radiológicas e 
laudos anatomopatológicos (AP) da paciente em 
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questão foram obtidos por meio de prontuário 
eletrônico do ICESP. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminio, 
primípara, de 29 anos, com queixa de nódulo 
palpável em mama esquerda há 2 anos, com 
crescimento lento, notado após terminar o pe-
ríodo de lactação. Negava comorbidades ou 
antecedente pessoal ou familiar de polipose 
intestinal. Ao exame clínico: mamas médias 
com ptose moderada, com nódulo de 3,5cm em 
união de quadrantes inferiors (UQI) da mama 
esquerda, próximo ao sulco inframamário, pouco 
móvel (sugerindo envolvimento da musculatu-
ra peitoral), e com retração de pele, mas sem 
sinais de acometimento desta; sem alterações 
na mama contralateral, axilas ou fossas supra e 
infraclaviculares. A ultrassonografia demonstrou 
nódulo hipoecogênico, irregular e espiculado, 
na UQI da mama esquerda, medindo 2,8 cm e 
distando 0,8 cm da pele, promovendo retração 
da mesma, com invasão do músculo peitoral 
maior e distando cerca de 3mm da parede to-
rácica; CORE biopsy com AP compatível com 
tumor desmóde. Na ressonância magnética 
(RM), nódulo de 3,4cm com realce até pele 
e musculatura peitoral adjacentes. Realizada 
ressecção segmentar ampla em quadrantes 
inferiores da mama esquerda, com saída de pele 
e de janela de músculo peitoral maior abaixo 
do tumor. A reconstrução imediata foi realizada 
com retalho da perfurante intercostal lateral 
(LICAP), associado a técnica de mamoplastia 
e simetrização com redução e pexia da mama 
contralateral. O AP da peça cirúrgica apresentou 
aspectos morfológicos consistentes com fibro-
matose do tipo desmoide, de 3,6cm no maior 

eixo, grau histológico 1 e baixo índice mitótico 
(1/10), com extensão microscópica ao tecido 
muscular esquelético adjacente e margens li-
vres. Não houve complicações pós-operatórias, 
nem indicação de adjuvância sistêmica ou ra-
dioterapia. A paciente se encontra com 3meses 
de seguimento e sem evidência de doença, 
com programação de reavaliação clínica a cada 
3 meses no primeiro ano, e semestral após, 
com exames de imagem direcionados conforme 
achados clínicos, incluindo RM se necessário.

CONCLUSãO: Relatamos esse caso devido a 
raridade do tumor desmóide na mama. Sabe-se 
que o tratamento de escolha para os tumores 
desmóides é a exérese cirúrgica, que deve ser 
realizada com margens livres. Nos tumores ir-
ressecáveis ou naqueles em que a remoção 
cirúrgica demonstrar margens comprometidas, a 
radioterapia pode ser empregada com objetivo 
de diminuir os altos índices de recidiva (3,15). A 
melhor compreensão da patogenia e compor-
tamento biológico do tumor desmóide resulta 
na crescente aplicação de terapias sistêmicas, 
como as drogas antiestrogênicas (tamoxife-
no), antineoplásicas (doxorrubicina, vincristina), 
imunossupressores (ciclosporina), corticóides 
(prednisona) e AINEs (indometacina, sulindac), 
geralmente reservadas para casos avançados 
ou nos quais a cirurgia com margens livres ou 
a radioterapia não são possíveis (16,17). Diante 
do número escasso de estudos sobre o assunto, 
e do diferencial com outros nódulos mamá-
rios como sarcoma, tumor filodes e carcinoma, 
consideramos que este relato pode auxiliar no 
desafio do manejo destes casos e contribuir 
para o conhecimento sobre o tema.
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135 - Análise do tamanho tumoral 
de câncer primário de mama pela 
ultrassonografia, mamografia e 
ressonância magnética comparada 
com o tamanho na análise 
histopatológica  

Rossi AJRER; Mansani FP; Kluthcovsky 
ACGC. Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

INTRODUçãO: A análise exata do tamanho 
do tumor no câncer de mama no período pré
-operatório é muito importante, pois influencia 
nas decisões terapêuticas, e por esse motivo, 
ressalta-se a importância da avaliação da acu-
rácia dos exames mais comumente disponíveis 
para mensurar o tamanho destes tumores, a 
saber, a ultrassonografia (US) e mamografia 
(MMG), e, mais recentemente, a ressonância 
magnética (RM). O objetivo desse trabalho foi 
correlacionar o tamanho tumoral do câncer 
primário de mama na ultrassonografia (US), 
mamografia (MMG) e ressonância
magnética (RM) com o tamanho no exame histo-
patológico (HP), para verificar qual exame possui 
maior acurácia na avaliação pré-operatória. Tra-

ta-se de um estudo transversal e de abordagem 
quantitativa, realizado em uma clínica particular 
de oncologia. Foram selecionadas 37 pacientes 
para este estudo. Os dados coletados foram a 
idade e o status hormonal ao diagnóstico, ou 
seja, se a paciente se encontrava no período 
de prémenopausa ou pós-menopausa. Pela 
consulta aos laudos dos exames realizados 
(US, MMG, RM e HP) foi obtida a medida em 
centímetros do maior diâmetro do tumor. O 
valor em centímetros (cm) do maior diâmetro 
do tumor encontrado na US antes da excisão 
cirúrgica foi correlacionado ao valor do maior 
diâmetro do tumor registrado pelo patologista 
no laudo pós-operatório do exame HP da peça 
cirúrgica. Este último exame foi considerado o 
padrão-ouro para a medida do tumor. Os mes-
mos cálculos foram realizados entre a MMG e o 
HP e entre a RM e o HP. As correlações foram 
feitas para o total das 37 pacientes e segundo o 
status hormonal, subdividindo em 17 pacientes 
na pré-menopausa, 10 na pós-menopausa com 
utilização de TRH previamente ao diagnósti-
co e 10 na pós-menopausa sem utilização de 
TRH. A TRH foi considerada previamente ao 
diagnóstico, independente de duração ou tipo 
de terapia hormonal utilizada. Para determina-
ção das correlações entre os resultados dos 
diferentes exames foram utilizados os coeficien-
tes de correlação de Pearson e Spearman. As 
associações foram consideradas conforme o 
valor da correlação em: desprezível (r<0,3), 
fraca (0,3<r<0,5), moderada (0,5<r<0,7), forte 
(0,7<r<0,9) ou muito forte (r>0,9). O nível de 
significância estatística adotado foi de 5%. Re-
sultados: As pacientes tinham idade média de 
51,8 anos (DP=11,3) e todas apresentavam car-
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cinoma ductal invasivo. De todas as pacientes, 
17 (46,0%) estavam no período pré-menopau-
sal, e 20 (54,0%) estavam no pós-menopausal, 
sendo que 10 destas já haviam feito uso de 
TRH e 10 nunca haviam feito. Para o total das 
pacientes, a MMG foi o exame que possuiu 
maior correlação com o HP (r=0,54), conside-
rada moderada, mas a US também apresentou 
correlação semelhante (r=0,52), sendo ambas 
significativas. A RM apresentou a menor correla-
ção (r=0,41), também significativa. Já na análise 
de subgrupos em relação ao status hormonal, 
levando em consideração apenas as pacientes 
pré-menopáusicas (n=17), a maior correlação 
com o HP foi observada com a RM, de 0,52 
(moderada) e significativa, enquanto a correla-
ção da US e da MMG em relação ao HP foram, 
respectivamente de 0,39 e 0,22, ambas fracas 
e não significativas. Para o grupo de mulheres 
pós-menopáusicas, os exames convencionais 
(US e MMG) tiveram maiores correlações com o 
HP do que a RM. No grupo das pósmenoáusicas 
submetidas à TRH previamente à cirurgia, a US 
e a MMG tiveram a mesma forte e significativa 
correlação com o HP (r=0,87), enquanto a RM 
teve correlação de 0,68 (moderada). Para as 
pacientes sem TRH prévia, a MMG apresentou 
a maior e significativa correlação, com r=0,70 
(forte), sendo que tanto a US como a RM não 
apresentaram correlações significativas com o 
HP. Conclusões: Os resultados sugerem que 
especialmente a MMG e o USG demonstraram 
ser mais acurados para avaliação do tamanho 
tumoral para os grupos analisados, exceto para 
as pacientes na pré-menopausa, onde a RM 
apresentou melhor acurácia. Novos estudos 
devem ser realizados para comparar o papel dos 

exames de imagem na avaliação pré-operatória 
do tamanho tumoral de pacientes com câncer 
de mama elegíveis para tratamento conservador, 
preferencialmente longitudinais e com enfoque 
na morbidade e mortalidade.

136 - Fibroadenoma gigante na 
gestação: Relato de caso

AKERMAN D, ALVES M S C, MAESAKA 
J Y, GUIMARAES D Z, FILASSI J R. Setor 
de Mastologia, Disciplina de Ginecologia 
- Instituto do Câncer do Estado de SP / 
HCFMUSP

INTRODUçãO: Os fibroadenomas são tumores 
benignos comuns na segunda e terceira décadas 
de vida. Quando o fibroadenoma atinge mais de 
5cm ou 500g, este passa a ser denominado de 
fibroadenoma gigante. Sua etiologia exata ainda 
é desconhecida, porém parece estar relacionado 
a uma resposta anormal ao estrogênio, proges-
terona e prolactina durante a gestação. Apre-
sentamos um caso raro de uma paciente jovem 
com crescimento rápido de um nódulo palpável 
na mama direita durante a gestação, associado 
a isquemia do tumor. 

RELATO DE CASO: Paciente APMFM, 25 anos, 
apresenta queixa de nódulo palpável em mama 
direita notado com dezoito semanas de gesta-
ção, apresentando intenso crescimento desde 
então com grande assimetria de volume das 
mamas e ulceração da pele. Possui antecedente 
de carcinoma de nasofaringe aos 10 anos. Relata 
história de tia materna com câncer de mama 
na pós-menopausa. Teve seu parto normal, a 
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termo, e foi inibida a lactação no pós-parto 
imediato com Cabergolina, sendo encaminhada 
para nosso serviço. Ao exame físico na ocasião, 
apresentava mamas de tamanho grande, sendo 
a mama direita maior que a esquerda. Mama 
direita tumoral, com nódulo ocupando toda 
a mama e medindo 17x14cm, com úlcera em 
borda inferior do complexo aureolo-papilar 
(CAP). Ao Ultrassom (USG) de mamas, eviden-
ciado dois nódulos hipoecogênicos, ovais e 
circunscritos, paralelos à pele sendo o nódulo 
um em quadrante ínfero-medial/ região retro-
areolar da mama direita, medindo 8,8 x 5,8 x 
8,4 cm. O segundo nódulo em união dos qua-
drantes laterais da mama direita, medindo 4,6 
x 4,4 x 2,0 cm, distando 1,3 cm da pele e 6,3 
cm da papila. Em mama esquerda nota-se área 
de alteração textural/nódulo isoecogênico, oval, 
circunscrito, paralelo no quadrante supero-me-
dial/ junção dos quadrantes mediais (JQM) da 
mama esquerda, medindo 1,8 x 1,8 x 0,7 cm, 
distando 0,3 cm da pele, BIRADS 4. Realizou-se 
uma core biopsia do nódulo um com resultado 
de fibroadenoma com alterações lactacionais 
e ausência de atipias. Por discordância entre a 
imagem, clínica e anátomo- patológico optou-
se por repetir a Core Biopsia do nódulo em 
mama direita, que manteve-se com resultado de 
fibroadenoma associado a hiperplasia pseudo-
angiomatosa do estroma. Realizada 1 mês após 
o parto, mastectomia simples a direita através 
de incisão englobando toda a área de necrose 
de pele associado a retirada de nódulo de 5cm 
identificado no prolongamento axilar, na bor-
da do peitoral maior e, setorectomia em JQM 
(guiado por fio metálico e palpação) e união dos 
quadrantes superiores (guiado por Radioguided 

Occult Lesion Localization - ROLL) da mama 
esquerda. Procedimento sem intercorrências. O 
anátomo-patológico final apresentou resulta-
do de fibroadenoma com extensa necrose de 
padrão isquêmico em produto da mastecto-
mia direita e fibroadenoma dos produtos de 
quadrantectomia a esquerda e nodulectomia 
em prolongamento axilar a direita. Encaminha-
da para reconstrução de mama direita com 
a equipe da cirurgia plástica. DISCUSSãO: O 
fibroadenoma consiste em uma patologia be-
nigna comum da mama. Normalmente apre-
sentam um tamanho que varia de 1 a 4 cm, 
porém, raramente, podem crescer até cerca de 
20cm. Aproximadamente 0,5 a 1% dos casos 
podem apresentar crescimento rápido e exces-
sivo do tumor, que pode dobrar de tamanho 
em torno de três a seis meses. O fibroadenoma 
gigante apesar de ser uma patologia benigna 
pode causar um grande impacto na qualidade 
de vida da paciente devido ao seu crescimento 
rápido, assimetria mamária e diagnóstico dife-
rencial com neoplasias malignas da mama. Além 
disso, o infarto do fibroadenoma também é 
um evento raro que ocorre em 0,5 a 1,5% das 
pacientes com esse tipo de tumor benigno. As 
mais acometidas são as gestantes no terceiro 
trimestre, lactantes e as pacientes submetidas 
a punção por agulha fina. O estudo de Skenderi 
et. al analisou 650 pacientes com fibroadeno-
ma e apenas duas delas (0,3%) apresentaram 
infarto do fibroadenoma, estes dois casos sem 
relação com gestação. Realizando uma revisão 
da literatura, encontramos apenas três estudos 
sobre a presença de fibroadenoma gigante du-
rante a gestação. Os três trabalhos são relatos 
de casos de 1991 a 2014 e fazem menção a 
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presença de um fibroadenoma na gestação de 
crescimento rápido, porém, diferentemente do 
caso exposto, foi possível a enucleação sem 
a necessidade de mastectomia. Dessa forma, 
observamos a raridade do caso relatado. CON-
CLUSãO: Podemos concluir que o crescimen-
to rápido e excessivo dos fibroadenomas na 
gestação, assim como seu infarto, são eventos 
raros e pouco descritos na literatura. O caso 
em questão é bastante emblemático devido ao 
crescimento exacerbado da lesão provocando 
grande assimetria das mamas e necrose cutânea 
com grande impacto na qualidade de vida da 
paciente e necessidade de mastectomia em 
uma paciente jovem e com doença benigna.

137 - Comparação entre os aspectos 
morfológicos na ultrassonografia 
mamária das neoplasias malignas da 
mama e o perfil imunohistoquímico 
desses tumores 

Andrade A V, Neto R M, Discini R S.
Pontifícia universidade católica de São Paulo/
Faculdade de ciências médicas e da saúde.

INTRODUçãO: O perfil imunohistoquímico dos 
tumores de mama define seu comportamento 
biológico e tem papel fundamental prognóstico 
e preditivo no tratamento do câncer de mama. A 
ultrassonografia é um método muito utilizado 
no rastreamento e orientação para biópsias 
percutâneas de mama e de morfologia ecográ-
fica. Este trabalho visa comparar os aspectos 
morfológicos na ecografia mamária dos tumores 
malignos da mama com o perfil imunohisto-
químico desses tumores e identificar padrões 

morfológicos que se relacionam de maneira 
significativa com variáveis imunohistoquímicas. 
Métodos: Comparamos as características mor-
fológicas ultrassonográficas definidas de acordo 
com o ACR BI-RADS – US® em sua primeira 
edição (forma, fenômenos acústicos posterio-
res, margens, limites, padrão de ecogenicidade 
e orientação) com o perfil imunohistoquími-
co, definido por receptores hormonais, sen-
do estes de estrogênio (RE) e progesterona 
(RP), expressão de HER-2 (human epidermal 
growth factor receptor 2) e antígeno Ki-67 de 
518 tumores malignos da mama. Associações 
estatisticamente significativas foram definidas 
como p<0,05 nos testes de Qui Quadrado de 
Pearson e simulação de Monte Carlo. 

RESULTADOS E CONCLUSõES: Foi encontra-
do relação negativa entre receptores hormonais 
(RE e RP) e as características reforço e ausência 
de fenômenos acústicos posteriores, interface 
abrupta e margens microlobuladas. Também 
houve relação negativa entre RE e forma ovoide 
e orientação paralela, além de relação negativa 
entre RP e forma redonda e padrão de ecoge-
nicidade complexo. Houve associação positiva 
entre receptores hormonais (RE e RP) positivos 
e a característica sombra, forma irregular, halo-
ecogenicidade e margens espiculadas. Também 
houve associação positiva entre orientação não 
paralela e RE. Foi encontrada relação positiva 
entre expressão de antígeno Ki-67 e margens 
microlobuladas. Foi demonstrado uma relação 
entre tumores classificados como basal like e 
fenômenos acústicos posteriores reforçados ou 
ausentes, forma ovoide ou redonda, interface 
abrupta, margem microlobulada, e orientação 
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paralela. Tumores que apresentam sombra ou 
limites a ultrassonografia tendem a não ser do 
tipo basal like. Foram encontradas associações 
estatisticamente significativas entre o perfil 
imunohistoquímico dos tumores e sua apre-
sentação ultrassonográfica. 

138 - Polimorfismo do Sistema da 
Glutationa S transferase e Câncer de 
mama: Sobrevida global em 10 anos 

Mariano S, Campora F M, Filho C C.
Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP

INTRODUçãO: O câncer de mama (CM) é 
a segunda neoplasia mais freqüente entre as 
mulheres. O caráter familiar da doença está 
presente em cerca de 10 a 15% dos casos de 
CM,  sendo que apenas 5% desses podem ser 
relacionados com as mutações do BRCA1 e 
BRCA 2 genes previamente conhecidos por 
sua grande penetrância. A influência de certos 
genes com polimorfismo de baixa penetrância 
ainda não está completamente definida, porém 
existem estudos que os associam com um maior 
risco para a doença. As enzimas codificadas 
pelos genes GSTT1 e GSTM1, elementos do Sis-
tema da Glutationa S-Transferase, são parte do 
mecanismo de proteção contra a carcinogênese 
química, pois catalisam a conjugação de molé-
culas eletrofílicas de carcinógenos à glutationa, 
reduzindo-os a produtos menos tóxicos. A de-
leção homozigótica desses genes aumentaria a 
suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças 
atribuídas à exposição dessas substâncias. Este 
estudo tem como objetivo avaliar a existência de 

associação  entre o prognóstico das pacientes 
e  a presença de alterações do sistema GST.

MéTODOS: Coorte retrospectica  de 174 
pacientes com câncer de mama esporádico 
unilateral atendidas sequencialmente como 
“casos novos” no ambulatório de mastologia 
do CAISM – UNICAMP de fevereiro de 2003 
a novembro de 2004 para avaliação das ocor-
rências dos polimorfismos do sistema GST, e 
análise de sobrevida em 10 anos. Resultados:  
Foram incluídas 174 mulheres com CM no es-
tudo.Em análise sociodemográfica 81% eram 
brancas, com idade média de 56 anos, 37,3% 
com diagnóstico na pré-menopausa. Em relação 
ao polimorfismo do sistema GST,  42,5% das 
mulheres apresentavam a deleção homozigótica 
do M1, 17,8% a deleção homozigótica de T1, e 
6,3% ambas as deleções em homozigose. Não 
houve diferença estatisticamente significativa 
em relação ao estadiamento ou subtipo mo-
lecular. Houve diferença estatisticamente sig-
nificativa nas curvas de sobrevida quando da 
ocorrência da deleção em homozigose simul-
tânea dos genes GSTT1 e GSTM1(p=0,038). 

CONCLUSãO: No seguimento de dez anos após 
diagnóstico e tratamento, foi possível identificar 
um prognóstico desfavorável quando a inte-
gridade dessa importante via de detoxificação 
esteve comprometida.
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139 - Carcinoma Lobular Pleomórfico 
em paciente portadora de 
Siliconoma: Atraso no Diagnóstico?

Almeida A P, Feitosa S C, Ferreira E K M, 
Bagnoli F, Oliveira V M
Setor de Mastologia do Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo.

INTRODUçãO: O Silicone Líquido Industrial 
(SLI) é usado clandestinamente há mais de 60 
anos em modificação corporal. é difícil estimar 
a incidência do uso para aumento de mama em 
virtude da ilegalidade. O SLI sofre reações típi-
cas de corpo estranho, localmente com reações 
inflamatórias, formação de siliconoma e migra-
ção do material, e à distância com infiltração de 
tecido adjacente e linfonodos regionais, além 
de inflamações sistêmicas graves, associadas ou 
não a infecções. Não há diretrizes estabelecidas 
para o manejo do siliconoma, embora a exclusão 
de malignidade seja primordial.  

DESCRIçãO DO CASO: S. F. E., 61 anos, com 
nódulo em mama direita há 05 meses, de cres-
cimento progressivo associado à edema em 
membro superior ispilateral. Relata injeção de 
silicone industrial em ambas mamas há mais de 
23 anos. Nega história familiar de neoplasias. Ao 
exame, as mamas apresentavam assimetria com 
mama direita maior associada à hiperemia, ede-
ma de pele e massa endurecida e aderida, de 
difícil delimitação. Mama esquerda com tumo-
ração central de aproximadamente 8 cm. Axila 
esquerda com linfonodo de 2 cm e a axila direita 
com linfonodos endurecidos, agrupados em 

extensão ao braço ipsilateral. A ultrassonografia 
de mama direita exibiu imagem hiperecogênica 
difusa no tecido celular subcutâneo por infiltra-
ção de silicone, imagem nodular de contornos 
irregulares e limites mal definidos, medindo 4 
cm em quadrante ínfero medial (QIM) e linfo-
nodos agrupados de dimensões aumentadas 
em axila direita. A paciente foi submetida à 
biópsia com agulha grossa da lesão e punção 
aspirativa com agulha fina (PAAF) de linfonodos 
contralaterais, que resultou Carcinoma Lobular 
Invasivo grau III de características Pleomórficas 
e presença siliconoma, receptores estrogênio, 
progesterona e HER 2 negativos, com Ki67 
70% e axila contralateral positiva para mesma 
lesão, estadiamento inicial IV (acometimento 
linfonodos contralaterais). Complementada a 
investigação com a ressonância magnética de 
mamas que evidenciou massa de forma irre-
gular, heterogênea, localizada em QIM direito, 
medindo 10,6x8,1x7,5cm; siliconoma em união 
dos quadrantes de mama esquerda, medindo 
5x5,3cm sem realce do contraste; notou-se 
ainda linfanodomegalia axilar bilateral e me-
diastinal. Iniciado tratamento com quimioterapia 
neoadjuvante (Doxorrobucina e Ciclofosfamida 
seguidas por Paclitaxel, oito sessões). A mastec-
tomia bilateral com esvaziamento axilar bilateral 
realizou-se sem intercorrências, com 5 nódulos 
em mama direita, o maior de 9,5cm, margens 
livres, linfonodos 8/19 de axila direita – lin-
fonodo de Rotter 1/1. A mama esquerda não 
possuiu indícios de neoplasia – porém linfono-
dos esquerdos 13/18 acometidos. Após 20 dias 
da cirurgia, a paciente evoluiu com linfonodos 
cervicais e supraclaviculares palpáveis. Realizada 
PAAF de nódulo cervical positiva para mesma 
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neoplasia. Prescrita quimioterapia com esquema 
de cisplatina e genzar. Mantém seguimento no 
serviço. 

DISCUSSãO: Sequelas tardias do uso de SLI 
na mama são comuns. A remoção cirúrgica é o 
único método definitivo para aliviar sintomas 
e evitar futuras complicações. A presença do 
SLI pode dificultar o rastreamento mamário 
adequado retardando o diagnóstico de lesões 
suspeitas e influenciando negativamente no 
prognóstico final. A literatura indagou se os sili-
conomas promovem a carcinogênese ou outras 
doenças inflamatórias sistêmicas, no entanto, 
não há evidências suficientes para resolver de 
forma conclusiva o tema. O carcinoma lobular 
(CLI) é o segundo mais comum tipo de câncer 
mamário invasivo e apresenta uma morfologia 
e comportamento clínico distintos. A variante 
pleomórfica do carcinoma lobular (CLIP)  é um 
dos subtipos de carcinoma lobular invasivo 
de mama, responsável por 0,67% de todos os 
carcinomas de mama e 5% dos carcinomas 
lobulares mamários. Caracteriza-se por um pa-
drão clássico de crescimento, embora exiba 
atipia nuclear acentuada e aspecto morfológico 
diferenciado e um comportamento clínico mais 
agressivo, com evidências de invasão linfática 
vascular e maior índice proliferativo, prova-
velmente por se apresentar tardiamente no 
processo da doença, já com doença linfonodal 
positiva. Apesar dos dados biológicos, a história 
natural do CLIP permanece não muito clara.  
O tratamento consiste em cirurgia, seguida de 
quimioterapia na grande maioria dos casos ou 
quimioterapia neoadjuvante a depender do 
estádio inicial. A radioterapia será indicada a 

depender da cirurgia realizada e estadio inicial. 
Conclusão: Os siliconomas interferem no rastre-
amento mamário adequado, seja por dificultar 
o exame físico ou por confundir o resultado 
mamográfico. Pacientes com mastopatia pelo 
SLI exigem uma atenção especial no rastreio 
mamário e a ressonância magnética é o exame 
de escolha nesses casos. Orientar as pacientes 
sobre a necessidade de um acompanhamento 
mais criterioso também pode evitar o retardo na 
identificação de lesões malignas e pré-malignas 
possibilitando um melhor prognóstico.
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140 - Neoplasia fusocelular de 
linhagem mesenquimal em homem

Chequin BB, Morgan AM, Garcia MT, 
Guimarães DZ, Filassi JR. 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
/ Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (ICESP 
–HCFMUSP)

INTRODUçãO: Os tumores benignos de mama 
no homem são muito raros. entre as suas va-
riantes há o miofibroblastoma. Esta lesão é 
ainda de etiologia incerta, com cerca de 80 
casos descritos na literatura, com incidência dos 
50 aos 70 anos no sexo masculino, e, na pós-
menopausa nas mulheres. Seus achados nos 
exames de imagem consistem em uma massa 
unilateral de crescimento lento e progressivo, 
com tamanho variável, de 1 a 4 cm, margens 
circunscritas, sem associação com microcal-
cificações ou alterações da pele. Juntamente 
com as características morfológicas, os achados 
histopatológicos e a imunohistoquímica (IHQ), 
confirmam seu diagnóstico, com positividade 
para vimentina, desmina e CD34 e na maioria 
positividade para receptor de estrógeno, pro-
gesterona e andrógenos. O tratamento consiste 
na excisão completa da lesão sem relatos de 
recidivas na literatura e sem necessidade de 
terapia complementar. Devido a rara incidência 
de tumores de mama masculinos, relatamos 
o caso de um paciente com diagnóstico de 
miofibroblastoma mamário. 

MéTODOS: Relato de caso de neoplasia fuso-
celular de linhagem mesenquimal em homem. 
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RESULTADO (RELATO DE CASO): Paciente de 
67 anos, branco, encaminhado ao serviço de 
mastologia do ICESP em janeiro de 2018, com 
queixa de nódulo palpável na mama direita há 
3anos, com crescimento lento e progressivo, 
submetido à biópsia por agulha grossa guiada 
por ultrassom, em serviço externo, com diagnós-
tico de lesão fibroepitelial, favorecendo tumor 
phyllodes benigno. Ao exame físico apresentava 
nódulo na mama direita, medindo 7,0cm, móvel, 
fibroelástico, sem acometer pele, em união de 
quadrantes superiores, axilas sem linfonodos 
palpáveis. Realizada mamografia que evidenciou 
nódulo oval, circunscrito, de alta densidade em 
região retroareolar de mama direita, de 6,0cm. 
Revisão de lâminas: processo inflamatório crô-
nico linfo-histiocitário associado a fibrose, sem 
atipias ou sinais de malignidade na amostra, 
pesquisas para fungos e BAAR negativas. O pa-
ciente foi submetido à nodulectomia de mama 
direita em abril de 2018 com resultado anátomo 
patológico de neoplasia fusocelular de linhagem 
mesenquimal, com margens livres, com atipia 
citológica e leve pleomorfismo com formações 
ocasionais de células gigantes multinucleadas, 
índice mitótico 0 em 10 campos microscópicos 
de grande aumento, e, IHQ com CD68 positivo, 
fator XIIIa positivo e hiperexpressão de receptor 
de estrógeno, compatível com  miofibroblas-
toma mamário. 

CONCLUSãO: A incidência de tumores mamá-
rios em pacientes do sexo masculino é extrema-
mente baixa quando comparada a incidência em 
pacientes do sexo feminino. Associado a baixa 
incidência, o diagnóstico de subtipos raros e 
específicos de tumores em paciente do sexo 

masculino, como é o caso do miofibroblastoma, 
pode ser dificultado por outros diagnósticos 
diferenciais como ginecomastia, carcinoma e 
sarcoma. Poucos são os serviços com casos 
descritos de miofibrobalastoma em homem, 
dessa forma, o seu diagnóstico pode ser mais 
difícil para o patologista que não tenha experi-
ência especifica em mama e o seu tratamento e 
seguimento ser inadequada se não for realizado 
por equipe especializada. Julgamos importante 
realizar o relato de caso em questão pela rarida-
de da lesão e sua inclusão entre os diagnósticos 
diferenciais em tumores de mama em homem.

142 - Carcinoma mamário bilateral 
sincrônico masculino – Um relato de 
caso

Geraldo Antonio Cassol; Flavia da Rocha 
Lapa; Fabricio Morales Farias, Taísa Mentges, 
Cristiane Rossi Lopes
Clínica Mastocentro, Joinville, SC 
 
INTRODUçãO:O câncer de mama masculino é 
uma doença rara que representa menos de 1% 
de todos os cânceres em homens. Atinge um 
homem para cada 1.000 mulheres e é respon-
sável por 0,1% da mortalidade por câncer no 
sexo masculino. Apesar desses números, alguns 
estudos indicam que a incidência desse tumor 
vem aumentando. Os homens tendem a ser 
aproximadamente 5 a 10 anos mais velhos do 
que as mulheres no momento do diagnóstico 
e a doença geralmente é diagnosticada em 
um estágio mais avançado do que o câncer de 
mama feminino.
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RELATO DE CASO: Paciente masculino, 56 
anos, caucasiano, sobrepeso, procura atendi-
mento em clínica de mastologia no município 
de Joinville por queixa nódulo mamário à direita 
há cerca de três meses. Nega história familiar de 
neoplasias. Nega etilismo. Comorbidades: hiper-
tensão arterial crônica em uso de Losartana 50 
mg, 1 cp/dia, Atenolol 1cp/dia. Ao exame físico 
apresenta hipertrofia retroareolar bilatrel maior 
a direita sugestiva de ginecomastia e identifi-
ca-se nódulo de aproximadamente 1,5cm no 
quadrante superior extermno da mama direita, 
endurecido, pouco móvel, sem linfonodos axi-
lares palpáveis. Mamografia identifica gineco-
mastia bilateral e nódulo de média densidade 
na mama direita, bordos nítidos, 14 mm, com 
calcificações puntiformes isoladas. PAAF sugeriu 
atipia celular. Indicada cirurgia para correção 
de ginecomastia bilateral incluindo área nodu-
lar a direita. Pré-operatório normal. Cirurgia e 
recuperação após operatória sem intercorrên-
cias. Resultado anatomopatológico: Carcinoma 
ductal invasor a direita medindo 7mm e carcino-
ma ductal in situ à esquerda. Margens cirúrgicas 
comprometidas por carcinoma ductal in-situ 
com 4mm de extensão à direita. Imunohisto-
química: reatividade positiva para receptor de 
estrogênio e de progesterona, Ki-67 15% e 
negatividade para produto do oncogene C-ER-
BB2/ HER2-NEU. Realizada então ampliação 
de margem na mama direita, fragmento de 
7g, medindo 3,5x3x2cm que identificou es-
teatonecrose apenas e linfonodo sentinela à 
direita com ausência de tecido neoplásico. O 
estadiamento final foi pT1bpN0M0. Paciente 
iniciou uso de tamoxifeno e aguarda resultado 
de painel genético.

DISCUSSãO: Devido à reduzida incidência do 
câncer de mama em homens, a literatura é ca-
rente de evidências científicas que norteiem a 
conduta para o diagnóstico e tratamento do 
câncer de mama masculino. Utilizam-se as dire-
trizes do câncer de mama feminino, população 
em que a patologia tem alta incidência e é am-
plamente estudada.  O exame físico talvez seja 
a principal ferramenta para o diagnóstico dessa 
doença em homens. Pesquisas prospectivas 
contribuirão para a compreensão do compor-
tamento biológico, melhorando o prognóstico 
nestes pacientes.
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143 - Aplicabilidade das Equações 
de Magee na predição de metástases 
em pacientes com câncer de mama

Prigenzi KCK, Carvalho LT, Chaves FGB, Ribeiro 
JP, Soares YBN.
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA – UNILUS 
Santos-SP (BR), Agosto de 2018.

O Oncotype DX é o teste genético padrão-ouro 
na predição do risco de metástase de câncer de 
mama do tipo receptor de estrogênio positivo e 
sem acometimento linfonodal. Contudo, é uma 
técnica de alto custo, que exige mão de obra 
especializada e equipamentos sofisticados. As 
Equações de Magee, por sua vez, utilizam ex-
clusivamente parâmetros imunoistoquímicos e 
morfológicos para predizer o risco de metástase, 
com alta correlação com o Oncotype DX. Assim, 
se apresentam como uma alternativa possível 
aos países em desenvolvimento, como o Bra-
sil. Foi avaliada a aplicabilidade entre o modelo 
matemático da Equação Três de Magee (que 
analisa os valores quantitativos dos receptores 
de estrógeno e progesterona, porcentagem de 
Ki-67 e status do HER-2) e o real desfecho apre-
sentado pelas pacientes durante o período de 5 
a 8 anos, no serviço de Mastologia do Hospital 
Guilherme Álvaro, Santos – SP, Brasil. Para tal, o 
presente estudo se baseou em laudos de exa-
mes anatomopatológicos e imunoistoquímicos 
dos anos de 2010 a 2013 (coorte retrospecti-
vo). Foram selecionadas, segundo os critérios 
de inclusão, 80 pacientes com câncer de mama 
tipos luminais A ou B, linfonodo axilar negativo 
e receptor de estrogênio positivo. Aplicou-se a 
Equação Três de Magee sobre a amostra, com 

posterior análise da taxa de concordância entre 
o risco proposto pela equação (baixo, mode-
rado ou alto) e o real desfecho apresentado 
por cada paciente. A média de idade das 80 
pacientes analisadas foi de 65 anos, sendo 43 
classificadas em luminal A e 34 em luminal B. Do 
total, 42 pacientes (52,5%) foram classificadas 
como baixo risco para metástase, 32 pacientes 
(40%) se enquadraram em moderado risco e 6 
(7,5%) em alto risco. O grupo de baixo risco x 
alto risco apresentou sensibilidade de 40,0%, 
especificidade de 90,7%, valor preditivo positivo 
(VPP) 33,3% e valor preditivo negativo (VPN) 
de 92,9%, com p-valor de 0,049 (considerando 
significância estatística para p-valor menor do 
que 0,05). Já o grupo baixo + moderado x alto 
risco obteve sensibilidade igual a 14,3%, espe-
cificidade de 93,9%, VPP 33,3%, VPN 83,8% 
e p-valor de 0,28 (considerando significância 
estatística para p-valor menor do que 0,05). O 
risco absoluto foi de 7,14% nas pacientes de 
baixo risco, 16,21% no grupo baixo + modera-
do risco e 33,34% no alto risco. Ao comparar 
pacientes com baixo ou moderado risco em 
relação às com alto, o risco relativo de metás-
tase foi de 0,48. Na análise baixo x alto risco é 
possível observar alta especificidade (90,7%) e 
valor preditivo negativo (92,9%), o que indica 
forte associação entre o grupo de baixo risco 
e a ausência de metástase. Com relação ao 
risco relativo de metástases, foi inferido para 
as pacientes de alto risco uma probabilidade 
de metástase, aproximadamente, duas vezes 
superior ao baixo e moderado riscos quando 
analisados de forma conjunta. Dessa forma, a 
Terceira Equação de Magee demonstrou boa 
concordância na classificação de pacientes sem 
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metástase consideradas como baixo risco. A 
aplicabilidade deste modelo prognóstico pode 
servir como ferramenta adicional no manejo 
individualizado e multidisciplinar do câncer de 
mama receptor hormonal de estrogênio positivo 
e presença de linfonodos axilares negativos, 
melhorando as escolhas terapêuticas e contri-
buindo para diminuição da morbimortalidade.
PALAVRAS-CHAVE: câncer de mama, equações 
de Magee, recorrência, metástase.

145 - Dermatofibrossarcoma 
protuberans em mama: Relato de 
caso

Vazquez T P, Nobrega G B, Sathler LD, Garcia 
M T, Filassi J R.
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(ICESP)

INTRODUçãO: Dermatofibrossarcoma (DFSP) 
é tumor fibrohistiocítico de malignidade inter-
mediária, que se origina na derme e é caracte-
rizado por massas multilobulares protuberantes 
que se assemelham a queloides 14,15. Com-
preende aproximadamente 1,8% de todos os 
sarcomas de tecido mole e 0,1% de todos os 
canceres. Sua incidência varia de 0,8 a 5 casos 
por milhão por ano. Ocorrem geralmente na 
faixa etária de 20 a 50 anos, com leve predo-
minância no sexo masculino 8. A localização 
preferencial é tronco (50 a 60%), seguido por 
membros superiores, cabeça e pescoço 17. Na 
sua fase inicial apresenta-se como placa en-
durecida, assintomática, violácea, semelhante 
à queloide. Tem crescimento local agressivo, 
rápido aumento durante a gravidez, alta taxa 

de recorrência e baixo potencial metastático 
16, mas quando ocorre, o pulmão é sítio pre-
ferencial 7. Como característica especifica de-
monstram alteração citogenética envolvendo 
os cromossomos 17 e 22, t(17;22)(q22;q13) 
10,12. A análise histopatológica revela popu-
lação de células monomórficas de distribuíção 
estoriforme 18, e à imuno-hiqtoquímica, po-
sitividade para CD34 e para vimentina, mas 
negatividade ao CD44, à proteína S-100 e ao 
fator XIIIa 19. O tratamento consiste na excisão 
cirúrgica com margens amplas 3-5 centímetros 
(cm). A radioterapia pós-operatória pode ser 
terapêutica em lesões cujas margens cirúrgi-
cas não puderam ser alcançadas. A maioria das 
recorrências locais é notada três anos após a 
excisão. Devido à alta taxa de recorrência local, 
reavaliação cínica deve ser a cada seis meses.  
Em raros casos, história pessoal ou familiar 
de câncer de mama ou de outros sarcomas é 
relatada, sugerindo que o DFSP pode ser parte 
do espectro de tumores associado à Síndrome 
Li-Fraumeni 9.

RELATO DE CASO: CALS, 34 anos, casada, na-
tural e procedente de São Paulo, G4Pn1Pc1A2, 
sem comorbidades, alergias ou vícios, no me-
nacme. Antecedente familiar: câncer de cólon 
(avô paterno), câncer de pulmão (tio paterno) 
e câncer de laringe (tio paterno).  História de 
lesão cutânea, violácea, 2cm, em quadrante su-
pero-medial (QSM) mama direita há 4 anos, com 
crescimento progressivo após última gestação. A 
ultrassonografia mamária janeiro/2017 eviden-
ciou formação cística em pele/subcutâneo de 
1,4 x 0,8 cm em mama direita, às 2 horas, po-
dendo corresponder a cisto sebáceo. Submetida 
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à ressecção da lesão em mama em março/2018 
com resultado anatomopatológico (AP) de DFSP 
com margem lateral coincidente, então en-
caminhada ao Ambulatório de Mastologia do 
ICESP. À mamografia abril/2018, observado 
rearranjo arquitetural QSM da mama direita 
relacionado ao procedimento cirúrgico prévio, 
ausência de lesões suspeitas em mama con-
tralateral. À ultrassonografia complementar, 
evidenciado espessamento cutâneo na topo-
grafia de cicatriz cirúrgica a direita. Parênquima 
mamário com ecotextura habitual, ausência de 
formações sólidas ou císticas. Exames mamários 
com alterações compatíveis com classificação 
BIRADS 2. À tomografia de tórax Abril/2018 
ausência de sinais de comprometimento neo-
plásico secundário em pulmões ou presença de 
linfonodomegalias mediastinais. Em Maio/2018 
submetida a setorectomia de mama direita para 
ampliação de margem lateral comprometida, 
AP: DTSP residual em parênquima mamário 
com margens cirúrgicas livres de neoplasia, 
sendo a mais próxima distando 1,0 mm; perfil 
imunohistoquímico: CD 34 positivo, proteína 
S 100 negativo. Em Julho/2018 submetida a 
nova ampliação de margens e mamoplastia 
redutora à esquerda. O resultado AP à direita 
foi de fibrose dérmica cicatricial e adiponecrose 
em organização, à esquerda não foi evidenciado 
atipias em tecido mamário. Foi obtido Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
junto à paciente, para a elaboração do relato de 
caso. Paciente evoluiu sem intercorrências no 
pós operatório e segue em acompanhamento 
clínico ambulatorial no ICESP com equipe da 
Mastologia e da Oncologia Clínica sem evidên-
cias clínicas de recidiva local ou de metástases. 

Discussão: DFSP é tumor maligno localmente 
infiltrativo com alta taxa de recorrência local, 
mas baixo potencial metastático. A excisão ci-
rúrgica ampla (margens > 3 cm) é o tratamento 
de escolha. O diagnóstico diferencial com DFSP 
deve ser lembrado nos casos de recorrência 
local de lesões com diagnóstico de” fibroma”.  
Radioterapia pós-operatória pode ser terapêu-
tica em lesões cujas margens cirúrgicas não 
puderam ser alcançadas. 

151 - Relato de caso: Repercussão 
mamária relacionada a síndrome de 
Klippel-Trénaunay-Weber

Kathryn Mullen Aparecidade Assis Cabral1; 
Rafael Brito Fontella1; Ricardo Augusto 
Barcelos Maciel1; Ricardo José Pinheiro Reis 
Filho1; Marcelo Tolomelli Cury Cabral2.  
1. Faculdade de Medicina de Barbacena 
- FUNJOB, Barbacena - MG - Brasil; 
2. Fundação Cristiano Varella, Muriaé - MG - 
Brasil. 

INTRODUçãO: A Síndrome de Klippel-Trenau-
nay(SKT) é caracterizada por uma tríade de que 
inclui hemangiomas capilares cutâneos (descri-
tos em alguns trabalhos como mancha vinho 
do porto), veias varicosas e hipertrofia óssea e 
de tecidos moles, envolvendo na maioria das 
vezes apenas uma extremidade. Essa síndrome 
foi descrita pela primeira vez no ano de 1900, 
pelos médicos franceses Maurice Klippel e Paul 
Trenaunay. Sete anos depois,em 1907, Parkes 
Weber descreveu uma síndrome semelhante 
que incluía além da tríade clássica da SKT, fís-
tulas arteriovenosas. Tal síndrome ficou conhe-
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cida como Síndrome de Parkes Weber. Após o 
frequente aparecimento de fístulas arteriove-
nosas em pacientes com SKT, alguns autores 
passaram a considerar as duas síndromes como 
enfermidades diferentes de uma mesma sín-
drome, denominando-a Síndrome de Klippel-
Trénaunay-Weber (SKTW). A etiologia da SKTW 
ainda não é bem elucidada, embora existam 
teorias. Alguns autores sugerem alteração na 
formação do mesoderma embrionário,levando 
à comunicações arteriovenosas microscópicas 
nos tecidos que provocam a sintomatologia 
associada, outros acreditam que uma obstrução 
ou atresia de veias profundas poderiam causar 
as alterações vasculares gerando edema e hi-
pertrofia do membro. A sintomatologia depende 
do membro afetado e do nível de acometi-
mento do mesmo. Apenas 63% dos pacientes 
apresentam a tríade clássica de malformações 
da SKT.A maioria dos casos(95%) ocorre com 
acometimento de extremidades, principalmente 
de membros inferiores. Os hemangiomas são o 
sintoma mais comumente encontrado, descrito 
em 98% dos casos.

RELATO DE CASO: W.R.C, 15 anos, masculino, 
relata que em dezembro/2017 notou sua aréola 
e papila mamária esquerda edemaciada, com 
dor de média intensidade, tipo queimação,ao 
toque. Refere melhora em relação a dor, porém 
a aparência e tamanho destas se mantiveram, o 
que o levou a procurar o serviço de mastologia.
Relata diagnóstico de SKTW desde os 9 anos de 
idade e Glaucoma desde os 10 anos de idade.
Exame físico: inspeção estática demonstrou 
intumescimento papilar esquerdo, mamas sem 
retrações e abaulamentos. Presença de veias 

varicosas por todo o dimídio esquerdo,prin-
cipalmente em MMII E. Solicitado exame de 
ultrassom para o paciente que constatou mal-
formação arteriovenosa importante, restrita à 
papila esquerda. MD BIRADS I, ME BIRADS 2.
Discussão: A SKTW é um distúrbio mesodér-
mico congênito raro de etiologia desconhecida 
e expressão variável. As manifestações típicas 
da SKTW, neste caso, foram progressivas, com 
o surgimento de varizes na primeira infância, 
crescimento ósseo e hipertrofia de tecidos moles 
durante o estirão, delimitados ao hemicorpo 
esquerdo e hemangioma na adolescência.O in-
tumescimento da papila mamária surgiu aos 15 
anos de idade. Solicitado ultrassonografia com 
Doppler,que mostrou presença de fluxo bifásico 
arterial e monofásico venoso,baixa resistência 
arterial e velocidades arterial e venosa aumen-
tadas. Recebendo o diagnóstico de tumoração 
tipo hemangioma cavernoso em região mamilar 
esquerda. Estão presentes desde o nascimento, 
quando podem ser incipientes. Evoluem pro-
porcionalmente ao crescimento da criança e 
nunca regridem. As lesões superficiais podem, 
inicialmente, serem visualizadas como sombra 
arroxeada. Atingem dimensões variadas; compro-
metendo pele, subcutâneo, mucosa e estruturas 
profundas, como músculos, ossos, vísceras, etc.
Alterações oftalmológicas associadas à SKTW 
incluem anormalidades vasculares oculares. Os 
achados incluem: varizes de órbita, varicoses 
retinianas, angioma coróide e melanoma,per-
sistência da vascularização fetal,heterocromia 
iridiana, estrabismo, e, como no caso, glaucoma 
diagnosticado aos 10 anos.é possível realizar 
embolização no pré-operatório para diminuir 
o risco de hemorragia durante a operação. O 
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tratamento da SKTW deve focar o alívio dos sin-
tomas e controle clínico da insuficiência venosa 
crônica e a intervenção em pacientes com varizes 
calibrosas e sistema profundo patente, além da 
prevenção de complicações causadas pelas an-
giodisplasias. O tratamento compressivo deve ser 
indicado a todos os portadores da doença com 
vistas a diminuir a evolução da doença venosa 
periférica. O uso de palmilha ou calçado espe-
cial ameniza a deformidade na coluna vertebral 
causada pela diferença nos membros inferiores.

CONCLUSãO: A repercussão mamária de um 
paciente portador de uma síndrome vascular 
pode trazer dúvidas durante o cotidiano clínico, 
sendo necessário, muitas vezes, auxílio de exa-
mes de imagem para a confirmação diagnóstica 
da lesão, como US com Doppler e RNM. O 
quadro clínico do paciente foi discutido em 
ambulatório de mastologia, sugerindo ser com-
patível com uma malformação arteriovenosa 
relacionada à SKTW. Foi solicitado ao paciente 
que realizasse ultrassonografia com Doppler e 
retorno após 60 dias para reavaliação do qua-
dro. Paciente não retornou ao ambulatório na 
data prevista, perdendo assim o seguimento 
do caso.

152 - Tumor de glândula salivar: 
Apresentação atípica de carcinoma 
mamário

Dassie TFS; Budel LR; Frederice RO; Vieira 
YTH; Andrade FEM
Serviço de Responsabilidade Social do Núcleo 
de Mastologia do Hospital Sírio Libanês

INTRODUçãO: O câncer de mama é uma pa-
tologia heterogênea, com subtipos histológicos 
e moleculares variados. Dentre eles, os tumores 
do tipo glândula salivar são raros e podem ser 
divididos em três grupos: diferenciação mio-
epitelial pura; diferenciação epitelial pura; e 
diferenciação mioepitelial e epitelial mista. No 
último grupo, destaca-se o carcinoma adenoide 
cístico, entidade rara e de baixo potencial ma-
ligno. Nós apresentamos um caso de tumor de 
glândula salivar diagnosticado em paciente idosa 
durante rastreamento. Método: Relato de caso. 

RESULTADOS: Mulher, 74 anos, menopausa-
da, antecedente de irmã com câncer de mama 
aos 58 anos, apresentou-se ao ambulatório 
assintomática, encaminhada por alteração na 
mamografia de rastreamento. A mamografia 
mostrava calcificações grosseiras heterogê-
nas agrupadas em quadrante superolateral da 
mama direita, com extensão de 1,6cm, Birads 
4. Foi realizada biópsia assistida a vácuo guiada 
por estereotaxia e marcada área com clipe. O 
resultado anatomopatológico demonstrou um 
carcinoma do tipo glândula salivar, grau histo-
lógico e nuclear 2, com perfil imunoistoquímico 
mostrando C-kit, CK5/6 e S-100 positivos e 
receptores hormonais e Her2 negativos (triplo 
negativo). Pela histologia favorável, a paciente 
foi então submetida a ressecção segmentar de 
mama direita e biópsia de linfonodo sentinela. O 
resultado anatomopatológico final confirmou 
tratar-se de carcinoma invasivo do tipo glândula 
salivar, com padrão morfológico e imunoistoquí-
mico do tipo adenoide cístico, grau histológico 
e nuclear 2, medindo 2,2 x 1,5 cm, associado a 
carcinoma ductal in situ tipo plano e sólido, com 
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margem profunda e inferior comprometida pela 
neoplasia invasora e dois linfonodos sentinelas 
livres de neoplasia. Paciente foi então subme-
tida a ampliação de margens cirúrgicas, com 
neoplasia invasora residual multifocal, maior 
foco medindo 0,81cm, com margens livres e 
presença de embolização angiolinfática. Após, 
foi encaminhada para terapia adjuvante. 

DISCUSSãO: O tumor de mama tipo glândula 
salivar é uma entidade rara. O subtipo carcinoma 
adenoide cístico, do presente caso, representa 
menos de 0,1% dos casos de câncer de mama. é 
mais comum em mulheres, mas existem relatos 
de casos em homens e crianças. A apresentação 
mais frequente é como massa palpável, unifocal, 
com representação de nódulo aos exames de 
imagens. O diagnóstico é confirmado através 
de histologia e imunoistoquímica, sendo pos-
sível definir o subtipo de tumor de glândula 
salivar apenas na peça cirúrgica na maioria dos 
casos. Classicamente, são tumores triplo ne-
gativos de baixa agressividade, com sobrevida 
global em 3 anos de 98,7% e sobrevida câncer 
específica de 100%. No entanto, existem raros 
relatos de variantes agressivas com risco de 
metástase a distância e morte. O tratamento é 
pautado na resseção cirúrgica com margens. A 
disseminação linfática é pouco frequente e não 
há consenso quanto indicação de abordagem 
axilar. No presente caso, foi optado por realizar 
cirurgia conservadora da mama com avaliação 
de margens no intraoperatório e biópsia de 
linfonodo sentinela. O tratamento adjuvante 
com radioterapia é indicado nos casos de ci-
rurgia conservadora e deve ser discutido nos 
demais casos. O benefício da quimioterapia 

permanece incerto, já que a maioria dos tu-
mores são indolentes. No entanto, no último 
consenso de St Gallen a terapia sistêmica foi 
considerada para tumores maiores de 3 cm e 
com metástase axilar. 

154 - Carcinoma inflamatório em 
paciente jovem com ressecção 
oncológica extensa e reconstrução 
toracoabdominal

Kathryn Mullen Aparecidade Assis Cabral1; 
Emiliano José Canton2; Matheus Hertel Souza 
Belo1; Matheus Ignácio Lopes da Costa1; Júlio 
Rezende de Andrade1.  
1. Faculdade de Medicina de Barbacena - 
FUNJOB, Barbacena - MG - Brasil; 2. Cirurgião 
Plástico, Barbacena - MG - Brasil. 

INTRODUçãO: o câncer de mama é a neoplasia 
mais comum em mulheres no Brasil (excluindo 
pele). Apesar das campanhas de rastreamento 
e ações educativas, a neoplasia de mama local-
mente avançada, pode abranger até 20-25% 
dos casos. A necessidade de cobertura de estru-
turas nobres e extensas áreas pós mastectomia 
por tumorações extensas e acometimento de 
linfonodos regionais torna os retalhos muscu-
lares ou miocutâneos os mais utilizados para 
reconstrução de extensos defeitos oncológicos 
no tórax. Diante dessas situações, a cirurgia 
oferece um grande desafio para o mastologista 
e o cirurgião plástico, visto que a reconstrução 
é fundamental para conferir condições locais 
de tratamento adjuvante (fechamento de áre-
as cruentas para a realização de radioterapia) 
e aumentar a qualidade de vida no tempo de 
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sobrevida da paciente. A participação de equipe 
multidisciplinar na abordagem desses pacientes 
– cirurgião plástico, mastologista, cirurgiões to-
rácicos e oncologistas – é um confronto à ideia 
de que a presença do profissional reparador 
no planejamento terapêutico pré-operatório 
poderia comprometer o rigor oncológico. Em 
casos de neoplasia agressivas , não ou pou-
co responsivas à terapia neoadjuvante como 
neste relato de caso, a participação da equipe 
multidisciplinar permitiu o tratamento da lesão 
previamente considerada irressecável e con-
tribuiu para reduzir o tempo de recuperação 
dessa paciente.

RELATO DE CASO: Paciente, 33 anos, femi-
nino, com relato de nódulo de mama palpável, 
em quadrante superior externo a direita há 01 
ano, de aproximadamente 4cm com aumento 
progressivo do mesmo. Mãe faleceu de leuce-
mia. Nega tabagismo.G1P1. Procurou o serviço 
de oncologia clínica com tumoração de 7cm, 
axila positiva (T2N1MO), a qual foi submetida a 
quimioterapia neoadjuvante, com baixa respos-
ta. Encaminhada para o serviço de mastologia 
para tratamento cirúrgico. Ao exame, apresen-
tou tumoração de 9 cm com acometimento de 
pele(T4B). Indicado mastectomia e linfadenec-
tomia. Devido extenso acometimento, pacien-
te foi encaminhada para o cirurgião plástico, 
para programação de reconstrução, visto que 
tumoração ocupava todos os quadrantes de 
mama e região infraclavicular. Cirurgia realizada 
após 18 dias de última consulta pré operatória 
apresentando aumento de tumoração para 13 
cm. Realizado mastectomia com linfadenec-
tomia axilar e reconstrução tóracoabdominal 

imediata. A dificuldade técnica da reconstrução 
de parede torácica é ditada em sua maior parte 
pela variabilidade na extensão das ressecções 
e, consequentemente, pelo caráter pouco pre-
visível da extensão dos defeitos resultantes. O 
ponto principal é a definição da necessidade 
de reconstrução do arcabouço ósseo costal, 
indicada quando quatro ou mais costelas são 
ressecadas ou quando há um defeito lateral de 
mais de 5 cm, situações em que a estabilidade 
do arcabouço torácico é comprometida. Neste 
caso, a paciente visualmente, não apresentava 
acomentimento de costelas. 

CONCLUSãO: O câncer de mama, se diagnos-
ticado precocemente e realizado o tratamento 
adequado tem grandes chances de cura. Tradi-
cionalmente, grande parte das reconstruções 
mamárias são realizadas com retalho miocutâ-
neo do grande dorsal, miocutâneo transverso 
do reto abdominal. Devido ao extenso acometi-
mento do paciente, ambos não seriam possíveis 
ser realizados, visto que a grande retirada da 
doença não iria possibilitar tal construção. A 
experiência do mastologista e cirurgião plástico 
somada a uma equipe multidisciplinar, contribui 
para a redução de morbidade e demonstrou 
baixo índice de complicações.Paciente hoje 
encontra-se realizando radioterapia
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155 - Carcinoma ductal in situ 
associado à doença de Paget 
em mama de indivíduo do sexo 
masculino

Nogueira JS; Cavalcanti DEBN; Mota AOC, 
Macedo ABRM; Umpierre PB. 
Universidade Federal da Paraíba. 

O câncer de mama em homens corresponde 
a aproximadamente 1% de todos os cânce-
res de mama, apresentando uma incidência 
que aumenta com a idade. Homens que são 
mais idosos ao diagnóstico apresentam maior 
probabilidade de doença avançada. Os tipos 
histológicos que podem ser encontrados neste 
sexo em ordem decrescente de frequência são 
carcinoma ductal invasivo, carcinoma ductal in 
situ e carcinoma lobular in situ. Apenas apro-
ximadamente 10% dos homens apresentam 
câncer de mama com carcinoma ductal in situ, 
o qual raramente se manifesta através de massa 
palpável. Esse tipo de carcinoma pode estar 
associado à Doença de Paget mamária (DPM), 
a qual consiste, à inspeção, em lesão eritêmato-
descamativa na região do complexo aréolo-pa-
pilar. A ocorrência de DPM em homens é um 
evento raro. O objetivo deste trabalho é relatar 
o caso de um paciente do sexo masculino diag-
nosticado com câncer de mama do tipo histoló-
gico carcinoma ductal in situ associado à Doença 
de Paget. Estudo qualitativo, do tipo estudo 
de caso, realizado em um paciente do Hospi-
tal Universitário Lauro Wanderley (HULW). Os 
dados foram coletados através do prontuário 
médico. O estudo foi realizado com base nos 
princípios éticos de pesquisa. Homem, 48 anos, 

com queixa de descarga papilar sanguinolenta 
espontânea há 08 meses foi encaminhado ao 
serviço de Mastologia do HULW para investi-
gação do quadro. Negou traumatismos ou mas-
talgia. Paciente hipertenso em uso de atenolol 
e clortalidona, sem história prévia pessoal de 
câncer ou patologias mamárias. História familiar 
de câncer de mama em tia aos 62 anos de idade, 
câncer de pulmão em tio e câncer de pênis em 
irmão. Negou etilismo, tabagismo e exposição 
à radiação. Ao exame físico, inspeção sem al-
terações e palpação identificando área nodular 
em região periareolar de mama esquerda às 07 
horas, onde havia um ponto em gatilho, que 
à compressão desencadeava derrame papilar 
sanguinolento em grande quantidade. Já trouxe 
consigo citologia da descarga papilar, com re-
sultado de atipia de células ductais com arranjo 
papilar e ultrassonografia mamária mostrando 
ectasia ductal com conteúdo heterogêneo em 
região retroareolar de mama esquerda. Sendo, 
dessa forma, aventada a hipótese de papiloma 
e indicada a setorectomia em mama esquerda 
com realização de biópsia. No pré-operatório 
imediato, à inspeção, foi surpreendida na região 
papilar de mama esquerda uma lesão papular 
assimétrica, de bordos regulares, hipercrômica 
homogeneamente, medindo cerca de 2 mm, 
sem erosão. O estudo anatomopatológico da 
peça trouxe como resultado: carcinoma ductal 
in situ, cribiforme, sem comedonecrose, grau 
nuclear 2, tamanho 1,1 cm, neoplasia multifocal 
extensa presente em 7 de 9 lâminas examina-
das, Doença de Paget associada em pele de 
aréola/mamilo, tecido mamário adjacente com 
metaplasia apócrina, ectasia ductal e fibrose, 
margem cirúrgica comprometida. Através desse 
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resultado foi indicada e realizada a mastectomia 
simples esquerda após pesquisa do linfonodo 
sentinela pela técnica do azul patente, com sua 
ressecção e análise por biópsia de congelação, 
a qual demonstrou ausência de comprometi-
mento. O espécime proveniente da mastecto-
mia foi enviado para estudo histopatológico e 
imunohistoquímico, os quais ainda aguardamos 
os resultados para o estabelecimento das pró-
ximas condutas. Portanto, foram relatadas a 
propedêutica e a conduta realizadas em um 
paciente diagnosticado com uma doença rara no 
sexo masculino, o câncer de mama, ainda mais 
peculiar pela associação entre o tipo histológico 
carcinoma ductal in situ e Doença de Paget. 

156 - Perfil epidemiológico, 
histológico e imuno-histoquímico 
das pacientes submetidas à cirurgia 
por câncer de mama em uma 
instituição pública no ano 2016

Sandra Maria Barradas Marques; Maria Del 
Carmen Garcia Molina Wolgien; Ludmila 
Correa Castelo Branco Soares; Thais Parma 
Teixeira; Roseli Yashue Goya Kobashigawa 
Hospital Municipal Maternidade Escola Vila 
Nova Cachoeirinha

INTRODUçãO: O câncer de mama é uma das 
doenças mais temidas no mundo, com taxas 
de incidência e mortalidade altas, crescentes 
em países em desenvolvimento. No Brasil, tem 
prevalência diferente nas diversas regiões. Apre-
senta características clínicas, histológicas e mo-
leculares, heterogêneas e complexas. Os vários 
subtipos histológicos e moleculares apresentam 

comportamento e prognósticos diferentes e 
levam à tratamentos e respostas diversas. 

MéTODOS: Estudo retrospectivo, observacio-
nal e descritivo, em prontuários de 90 pacientes 
submetidas à cirurgia por câncer de mama no 
ano de 2016 no Serviço de Mastologia do Hos-
pital Municipal e Maternidade Escola Vila Nova 
Cachoeirinha. Foram analisadas as variáveis: 
características epidemiológicas, estadiamento 
clínico, classificação de BI-RADS mamográfi-
co e ultrassonográfico, subtipo histológico e 
molecular do câncer de mama, e tratamento. 

RESULTADOS: Obtivemos 1,1% das pacientes 
diagnosticadas com câncer de mama entre 20 
a 29 anos; 4,4% entre 30 a 39 anos; 28,6% 
entre 40 a 49 anos; 17,6% entre 50 a 59 anos; 
26,4% entre 60 a 69 anos; 16,5% entre 70 a 79 
anos; 5,5% acima de 80 anos. Apenas 15,6% de 
nossas pacientes eram nulíparas. Antecedentes 
pessoais de câncer de mama estavam presentes 
em 10,7% de nossas pacientes e antecedentes 
familiares em 36,7%. Ao exame histológico, 80% 
de nossas pacientes apresentaram carcinoma 
ductal invasivo sem outras especificações; 7% 
carcinoma ductal “in situ”; 3% carcinoma misto; 
2% carcinoma mucinoso; 1% carcinoma tubular 
invasivo e 2% sarcoma. Referente ao estadia-
mento, 31% das pacientes apresentavam-se 
com estadiamento clínico localmente avançado; 
34,1% foram diagnosticadas com câncer de 
mama abaixo dos 50 anos; 48,4% com câncer de 
mama acima dos 60 anos, sendo 22,0% acima 
dos 70 anos. Encontramos no nosso estudo, 
56% dos cânceres de mama com o subtipo lu-
minal B, seguidos de 27% com o subtipo luminal 
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A. Enfatizamos achados de 12% de cânceres 
com o subtipo triplo negativo, sendo estes com 
comportamento muito agressivos. 

CONCLUSõES: Encontramos no nosso estudo 
que 31% de nossas pacientes apresentaram-se 
com câncer de mama localmente avançado; 
16,5% com câncer de mama entre 70 a 79 
anos; 5,5% com câncer de mama acima de 80 
anos; 12% de nossas pacientes com câncer de 
mama triplo negativo, sendo que estes dados 
corroboram a importância e a necessidade de 
estudos sobre o comportamento tumoral, para 
contribuir na adequada tomada de decisão te-
rapêutica e acolhimento das pacientes, com 
suporte psicológico, além da necessidade de 
incentivar mamografias de rastreamento a partir 
dos 40 anos de idade, conforme preconizado 
pela Sociedade Brasileira de Mastologia e ou-
tras entidades, e incentivar o rastreamento do 
câncer de mama nas Redes de Atenção Básica.
CAAE 69290017500005454

157 - Câncer de mama triplo-
negativo (TN) avançado com 
doença residual após quimioterapia 
neoadjuvante: implementação da 
capecitabina como quimioterapia 
adjuvante oral em um serviço de 
Mastologia

Lugarinho PTC, Moterani VC, Buzatto IPC, dos 
Reis FJC, Pimentel, FF
Divisão de Mastologia e Oncologia 
Ginecológica do Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

INTRODUçãO: a resposta patológica com-
pleta (pCR) após quimioterapia neoadjuvante 
é um importante fator prognóstico no câncer 
de mama do subtipo TN (receptores de estró-
geno, progesterona e HER2 negativos) (von 
Minckwitz et al. 2012). Em pacientes com tumor 
TN e doença residual na mama ou axila após 
quimioterapia neoadjuvante (com antracíclico, 
taxano ou ambos), a quimioterapia adjuvante 
com capecitabina por 6 ou 8 ciclos aumentou 
a taxa de sobrevida livre de doença em 13,7% 
(69,8% vs. 56,1% no grupo controle) com redu-
ção do risco de recorrência de 42% (HR: 0,58; 
IC95% 0,39-0,87) (Masuda et al. 2017), sendo 
um tratamento recomendado pelo protocolo do 
NCCN (Breast Cancer, v.1.2018), assim como o 
tratamento mais proposto pelos participantes 
do consenso de Saint Gallen 2017 (Gnant et 
al. 2017).

Quimioterapia adjuvante com capecitabina nos 
casos de tumores TN com doença residual é 
uma prática recomendada e de fácil implemen-
tação pelo mastologista ou oncologista, devido 
ao fato de ser medicamento oral. No entanto, 
preocupações relacionadas à toxicidade e aos 
custos eventualmente maiores do que a verba 
disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) podem ser fatores com potencial para 
dificultar o acesso a esse tratamento no serviço 
público. Desta forma, a estimativa da porcenta-
gem de pacientes que poderiam se beneficiar 
dessa terapia e o maior conhecimento das to-
xicidades envolvidas poderiam ser facilitadores 
da implementação dessa prática.

MéTODOS: análise de prontuários de pacientes 
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tratadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo que rece-
beram capecitabina adjuvante para tratamento 
do câncer de mama TN devido a doença residual 
após quimioterapia neoadjuvante. Foram anali-
sadas: 1- informações clínicas das pacientes e 
selecionadas aquelas submetidas a mastecto-
mia, como forma de representar o grupo com 
doença avançada; 2- toxicidades relacionadas 
ao tratamento. 

RESULTADOS: no período de 01/01/2017 a 
31/07/2018, 307 pacientes iniciaram tratamen-
to para câncer de mama no HCRP-USP. Destas, 
21 pacientes dentre as submetidas a mastec-
tomia foram classificadas com tumores sub-
tipo triplo-negativo (receptor de estrogênio 
< 1%, receptor de progesterona <1%, HER2 
negativo (0, 1 ou 2+ com CISH negativo)); 16 
(76%) receberam quimioterapia neoadjuvante, 
esquema AC-T (quatro ciclos com doxorrubicina 
e ciclofosfamida seguidos de quatro ciclos com 
docetaxel). De acordo com a resposta à quimio-
terapia, 2 (12%) apresentaram progressão de 
doença, 10 (63%) resposta parcial e 4 (25%) 
resposta patológica completa.

Após avaliação clínica, dez pacientes dentre 
as 12 que tiveram doença residual (8/10 com 
resposta parcial e 2/2 com progressão de do-
ença) receberam capecitabina adjuvante (tra-
tamento implementado no HCRP-USP desde 
01/2017). Neste grupo, 3 (30%) tiveram re-
corrência local ou metástase, 4 completaram 
o tratamento com 6 ciclos (2 pacientes) ou 8 
ciclos (2 pacientes), enquanto 3 pacientes ainda 
encontram-se em tratamento.

A maioria das toxicidades relacionadas ao uso 
de capecitabina adjuvante foram de graus 1 e 
2, não havendo eventos adversos graves que 
motivassem internação ou suspensão de tra-
tamento.

CONCLUSãO: o câncer de mama TN avançado 
sem resposta patológica completa após qui-
mioterapia neoadjuvante tem pior prognóstico, 
cursando com alta taxa de recidiva local ou à 
distância, geralmente precoce. O uso de qui-
mioterapia adjuvante com capecitabina tem sido 
recomendado nesses casos, e pelo fato de ser 
medicamento oral, é um tratamento que pode 
ser prescrito por oncologista ou mastologista, 
mesmo em locais que não dispõem de central de 
quimioterapia. A análise dos primeiros 19 meses 
de implementação desse tratamento em hospi-
tal público evidenciou que, não houve casos de 
internação ou interrupções de tratamento, e a 
porcentagem de pacientes nesse grupo dentre 
todos os casos de câncer de mama é pequena 
(3,3%; 10/307). Portanto, deve-se considerar 
que, mesmo na eventualidade dos custos do 
tratamento não serem totalmente cobertos 
pelo SUS, 1- a facilidade de implementação, 
2- a toxicidade de fácil manejo, assim como 3- 
a população estimada relativamente pequena 
devem ser encarados como fatores motivadores 
na busca por alternativas de financiamento, 
tendo em vista o benefício clínico resultante 
desse tratamento.
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158 - Carcinoma secretor em 
gestante, um raro relato de caso

Araújo JLA, Sousa UW, Cavalcanti BSM, Soares 
MCV, Moura VA.
Liga Norteriograndense Conta o Câncer

INTRODUçãO: O carcinoma secretor, além 
de ser um raro e distinto câncer de mama, tem 
histomorfologia característica e prognóstico 
geralmente favorável. Embora originalmente 
descrito como carcinoma de mama juvenil, a 
maioria dos casos é relatada em adultos, mas é 
o tipo histológico mais comum em crianças. O 
câncer de mama na gestação tem incidência de 
cerca de 3% de todos os casos de câncer de 
mama, ocorrendo em uma incidência de 1 caso 
para 3.000 a 10.000 gestações. Partos em idade 
mais avançada são responsáveis por aumento na 
prevalência do câncer na gestação, bem como 
estágio mais avançado ao diagnóstico, com 
pior prognóstico. A associação de carcinoma 
secretor e gestação não é consistentemente 
descrita, com raríssimos casos na literatura in-
ternacional. O relato de caso abaixo descreve 
um raro de caso de carcinoma secretor em uma 
gestante de 26 anos, com excelente sobrevida 
livre de doença.

MéTODO/RELATO DE CASO: Paciente de 26 
anos percebeu aos 3 meses de gestação o surgi-
mento de tumoração em mama direita (MD). Em 
setembro de 2006, já com 36 semanas, buscou 
atendimento especializado no ambulatório de 
mastologia da Liga Norteriograndense Contra o 
Câncer, com USG mamária mostrando nódulo 
em quadrante inferior de MD com 3,8x1,3cm, 

sem Birads. PAAF mostrou resultado de car-
cinoma. Ao exame físico apresentou nódulo 
palpável em MD, com 4,3x3,9 cm, consistência 
fibroelástica e axilas negativas. Core biopsy 
evidenciou carcinoma secretor. Estadiamento 
inicial T2N0 (estádio IIA). Indicado quimioterapia 
neoadjuvante após interrupção da gestação, 
bem como suspensão da lactação. Teve seu 
parto na 39º semana e, após 20 dias, iniciou qui-
mioterapia (QT) neoadjuvante com quatro ciclos 
de doxorrubicina + ciclofosfamida, seguidos de 
quatro ciclos de paclitaxel. A imunohistoquímica 
evidenciou o seguinte resultado: receptores 
hormonais positivos, HER 2 negativo e Ki-67 de 
3%. Exames prévios de estadiamento foram ne-
gativos para metástases à distância (tc de tórax, 
usg de abdome e cintilografia óssea). Após QT 
neoadjuvante a paciente apresentou remissão 
completa do tumor, permanecendo com axila 
negativa; realizou quadrantecomia de MD e 
linfadenectomia axilar, cujo anatomopatológico 
mostrou ausência de neoplasia residual e 12 
linfonodos com hiperplasia linfoide reativa. Fez 
33 sessões de radioterapia adjuvante (sendo 5 
sessões de boost na área tumoral) e 5 anos de 
tratamento com tamoxifeno (julho 2007-julho 
2012). Logo após o término do tamoxifeno 
engravidou novamente, gestação sem inter-
corrências. Permanece até o momento (segui-
mento de 12 anos) sem evidência de doença, 
em acompanhamento anual na oncologia clínica 
e mastologia.

RESULTADOS/ DISCUSSãO: Sabe-se que o 
câncer de mama associado à gravidez ocupa 
aproximadamente 3% de todos os cânceres 
de mama. A sua é classificada como carcinoma 
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invasivo do tipo não especial, enquanto cerca 
de 25% são definidos como “tipos especiais”, 
entre eles o carcinoma secretor. O carcinoma de 
mama secretor é um subtipo raro, com incidên-
cia de menos de 0,15% de todos os cânceres de 
mama. Ele geralmente se apresenta como uma 
massa bem circunscrita, móvel e de crescimen-
to lento, que pode mimetizar lesões benignas 
clínica e radiologicamente. é caracterizado pelo 
citoplasma eosinofílico, abundante secreção in-
tra e extracelular de material contendo mucina e 
mucopolissacarídeos, PAS-positivo. Os núcleos 
são pequenos, com mínima atipia e atividade 
mitótica reduzida. A maioria dos tumores é po-
sitiva para S100 e negativa para receptor de 
estrogênio, receptor de progesterona e HER2 
(ou seja, triplo negativos). Embora a hiperse-
creção característica possa sugerir a possibili-
dade de uma patogênese hormonal, nenhuma 
evidência clínica de anormalidade hormonal foi 
documentada, e a associação com a gravidez 
não é consistentemente descrita. Tipicamente 
tem excelente prognóstico, são indolentes, e o 
envolvimento axilar e sistêmico é infrequente 
– metástases são raramente reportadas. Recen-
temente, o carcinoma secretor foi associado 
a mutação do gene ETV6-NTRK3, o que lhe 
confere uma proliferação tumoral peculiar, com 
vantagens na sua sobrevida. Não há dados rela-
tando o prognóstico na gestação; sabe-se que 
as alterações fisiológicas das mamas gravídicas 
e lactantes podem dificultar o diagnóstico, mas 
na literatura atual não se sabe se isto confe-
re maior morbimortalidade. Não há consenso 
sobre a melhor terapêutica para o carcinoma 
secretor na gestação.

CONCLUSãO: Os tumores malignos na ges-
tação são inúmeras vezes diagnosticados tar-
diamente e não recebem a devida atenção du-
rante o pré-natal, tanto devido as alterações 
fisiológicas da mulher como a falta da avaliação 
adequada da mama. Apesar de raro, o carcino-
ma secretor deve ser considerado como uma 
possibilidade; maiores estudos são necessários 
para avaliar seu comportamento biológico. 

159 - Tumor neuroendócrino 
primário de mama, um relato de caso 
raro

Jéssica Mendes Costa de Freitas Santos1; 
Raquel Aranha Viegas1; Glaucia Mesquita 
Cordeiro1; Rachel Jorge Dino Cossetti2; 
Marcus Vinicius Lindoso Silva Velo3. 
1. Hospital do Câncer Aldenora Bello, São Luis 
- MA - Brasil; 2. Hospital do Câncer Aldenora 
Bello, São Luís - MA - Brasil; 3. Universidade 
Federal do Maranhão, São Luís - MA - Brasil. 

INTRODUçãO: O primeiro caso de tumor neu-
roendócrino primário de mama foi descrito em 
1963, por Feyrter e Hartman, como um tumor 
raro que representa menos de 1% do total de 
carcinomas neuroendócrinos e menos de 0,1% 
dos tumores de mama. Este tumor apresenta 
maior incidência entre mulheres de 40 e 70 anos 
e para seu diagnóstico, a Organização Mundial 
da Saúde utiliza três critérios: 1) características 
da imunohistoquímica, 2) exclusão de tumores 
extramamários (especialmente pulmões e trato 
gastrointestinal) e 3) a presença de um com-
ponente in situ na patologia mamária. Sobre a 
imunohistoquímica, ela deve apresentar carac-
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terísticas neuroendócrinas em pelo menos 50% 
das células tumorais, frequentemente também 
se observa a presença dos marcadores cromo-
granina e sinaptofisina e a maioria é positiva para 
receptores hormonais e negativa para expressão 
de HER 2, o que os classifica como pertencentes 
ao subtipo luminal. Nos casos em que as carac-
terísticas neuroendócrinas estão presentes em 
menos de 50% das células tumorais, o tumor 
deve ser classificado como carcinoma de mama 
com diferenciação neuroendócrina. A maioria 
dos pacientes apresenta uma massa palpável 
firme e o tamanho do tumor pode variar de 1 
a 15 cm (mediana de 3,5 cm). Frequentemente 
os pacientes apresentam metástase linfonodal 
no momento do diagnóstico. Em relação aos 
exames de imagem, esses tumores geralmente 
são mais circunscritos e grandes na apresen-
tação, em comparação com outros carcinomas 
invasivos na mama. Devido ao baixo número 
de estudos sobre o tema, o seu tratamento 
padrão não é completamente estabelecido. Na 
literatura, há indicação de ressecção cirúrgica, 
se viável, com a mastectomia total e biópsia de 
linfonodo sentinela. Em relação ao prognóstico, 
alguns fatores são analisados, como tamanho 
da apresentação inicial, presença ou ausência 
de metástase linfonodal, grau do tumor e di-
ferenciação do tumor, sendo geralmente um 
prognóstico ruim, semelhante à agressividade 
do carcinoma de pequenas células do pulmão. 

MéTODOS: Os dados deste trabalho foram 
coletados por meio de revisão de prontuário, 
entrevista com a paciente, registro fotográfico 
dos exames de imagem e revisão de literatura. 
Resultados: apresenta-se uma paciente de 

40 anos de idade, com menarca aos 11 anos, 
G3P3A0, primeiro parto aos 25 anos, não ama-
mentou, em menacme, sem comorbidades e se-
dentária. A paciente fazia exames de imagem ma-
mária rotineiramente e 6 meses após os últimos 
exames normais encontrara nódulo em mama 
direita ocasionalmente em novos exames. Em 
mamografia, observa-se microcalcificações he-
terogêneas agrupadas localizadas no terço pos-
terior do quadrante inferior lateral e união dos 
quadrantes laterais de mama direita, BIRADS 4. A 
ultrassonografia descrevia, em mama direita, nó-
dulo de margens por vezes microlobuladas, com 
discreto reforço acústico posterior e medida de 
3,0 x 2,4 x 2,0 cm no quadrante inferior medial, 
BIRADS 4. O exame físico apresentava fossas e 
axilas livres, mas nódulo palpável de 4,5 x 4,0 cm 
em quadrante inferior lateral de mama direita. Ini-
cialmente o anatomopatológico de core biopsy do 
nódulo da mama direita apresentou diagnóstico 
de Carcinoma ductal invasivo, grau 3 de Not-
tingham, mas a Imunohistoquímica evidenciou 
Carcinoma neuroendócrino de alto grau (carci-
noma de pequenas células), com os seguintes 
marcadores: receptor de estrógeno 90%, receptor 
de progesterona de 70%, Ki 67 de 95%, HER 2 
escore 0, cromogranina positivo, sinaptofisina 
positivo, além de mamoglobina, GCDFP15 e 
GATA3 positivos e CDX2 e TTF-1 negativos. O 
anatomopatológico da core biopsy fora revisado 
e laudado como Carcinoma neuroendócrino de 
alto grau (pequenas células). Feito estadiamento 
inicialmente com Radiografia de tórax e Ultras-
sonografia de abdome e posteriormente com 
Tomografias de tórax e abdome, Colonoscopia, 
Endoscopia digestiva alta e Cintilografia óssea, 
todos os exames excluíram lesões secundárias 
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ou outros tumores primários. Juntamente com 
a Oncologia clínica fora optado por tratamento 
cirúrgico upfront, tendo sido realizada Mastec-
tomia direita com biópsia de linfonodo sentinela 
(2 linfonodos acometidos por macrometástase 
em 3 linfonodos pesquisados), seguida de esva-
ziamento axilar à direita. A paciente evoluiu sem 
queixas em pós-operatório, sendo encaminhada à 
Oncologia clínica e Radioterapia para tratamentos 
adjuvantes. 

CONCLUSãO:  o tumor neuroendócrino pri-
mário de mama é uma entidade com poucos 
casos descritos na literatura e seguimento ainda 
incerto, mas com critérios diagnósticos concre-
tos que propiciam sua classificação e estudo.

160 - Fasciíte nodular em mama 
masculina

Délio Marques Conde1, Flávia Vidal Cabero2, 
Gustavo Luiz Queiroz Lima2, Kauana Caetano 
Sarubby do Nascimento2.
1-Hospital das Clínicas-HC UFG, 2-Hospital 
Geral de Goiânia-HGG. 

Homem, 36 anos, reportando nódulo em sulco 
inframamário direito há 3 meses, no início de 
2016, evoluindo com rápido crescimento. Re-
feria dor à palpação. Ao exame clínico presença 
de tumor irregular, fibroelástico, em sulco infra-
mamário direito, medindo 5,5 cm no maior eixo; 
ginecomstia bilateral; ausência de alterações 
palpáveis nas axilas. O tumor não foi visibilizado 
à mamografia. Na ultrassonografia havia a pre-
sença de massa hipoecogênica, discretamente 
heterogênea, irregular, com algumas áreas es-

piculadas, mal definida, sem alteração acústica 
posterior, com seu maior eixo paralelo à pele, 
localizada entre 5-6 horas da mama direita na 
transição tóraco-mamária, que se estendia do 
tecido celular subcutâneo até uma região mais 
profunda, com pequeno contato com o tecido 
muscular na região medial, medindo cerca de 
4,5 x 1,5 x 2,4 cm. BI-RADS 5. TC de tórax: 
massa na parede torácica anterior à direita, de 
contorno irregular, estando em íntimo contato 
com músculo peitoral, medindo 5,7 x 4,1 x 1,8 
cm, que se impregnou discretamente pelo meio 
de contraste endovenoso. Paciente subme-
teu-se à biópsia por agulha grossa guiada por 
ecografia. O estudo histopatológico mostrou 
proliferação fusocelular com arranjo enovelado, 
constituída de células fusiformes isomórficas 
imersas, imersas em matriz colagênica. Não há 
figuras de mitoses e nem necrose. O exame 
imunohistoquímico demonstrou negatividade 
para receptor de estrogênio, desmina, proteína 
S-100, beta-catenina, CD-34 e positividade 
para actina de músculo liso; Ki67: positivo < 
5%. Os achados histopatológicos associados 
à imunohistoquímica são consistentes com o 
diagnóstico de fasciíte nodular. Paciente sub-
meteu-se à ressecção da lesão, verificando-se 
tumor de 7,5x2,5 cm. No momento, o paciente 
está em seguimento e não apresenta sinais de 
recidiva local. Visto que o diagnóstico de fas-
ciíte nodular consiste um desafio, é necessário 
conciliar os achados clínicos, radiológicos e 
patológicos frente a essa patologia, a fim de se 
propor a melhor conduta terapêutica. 

Palavras-chaves: fasciíte nodular, masculino, cân-
cer masculino
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