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Resumo 
 
 
Aguiar FN. Fatores morfológicos, moleculares e do microambiente relacionados ao 
risco de invasão estromal em carcinomas ductais in situ (CDIS) da mama [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
INTRODUÇÃO: O carcinoma ductal in situ da mama é o estágio final antes do 
carcinoma ductal invasivo (CDI) no processo de carcinogênese mamária. As 
semelhanças histológicas, moleculares e imunoistoquímicas do epitélio nestas duas 
lesões tornaram improvável que o epitélio fosse o único responsável pelo processo de 
invasão estromal. Ao mesmo tempo, foram identificadas importantes alterações nas 
características do microambiente mamário durante esta transição. As células 
mioepiteliais, componente do microambiente e cuja rotura determina o diagnóstico 
histológico do carcinoma invasivo, tem papel direto ou indireto neste processo. A fim 
de predizer esse risco de invasão, propomos que as características das células 
mioepiteliais sejam investigadas em conjunto com as características intrínsecas do 
epitélio neoplásico. OBJETIVOS: Determinar os fatores morfológicos e moleculares 
das células epiteliais e os marcadores das células mioepiteliais do microambiente em 
carcinomas ductais in situ da mama relacionados ao risco de invasão estromal. 
MÉTODOS: Foram selecionados retrospectivamente 236 casos consecutivos com 
diagnóstico inicial de CDIS seguidos de ressecção cirúrgica na Divisão de Anatomia 
Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de 
janeiro de 2000 a dezembro de 2009, divididos nos grupos 1 (CDIS puro, 90 casos) e 2 
(CDIS associado a carcinoma invasor, 146 casos). Blocos de microarranjos de tecido 
foram construídos com áreas representativas dos CDIS e CDI que foram, então, 
classificados nos perfis moleculares de acordo com o seu perfil imunoistoquímico. Os 
marcadores mioepiteliais (vimentina, AML, calponina, p63, CK5/6, SMMHC, CD10) 
foram avaliados de acordo com a expressão imunoistoquímica baixa ou alta. 
RESULTADOS: Os perfis moleculares dos componentes in situ e invasivo da mesma 
lesão foram semelhantes. Os CDIS de baixo grau histológico, em comparação aos CDIS 
de alto grau, apresentaram maior número de casos com perfil molecular luminal (143 vs. 
18) e menor proporção de casos luminal/HER2-positivo (6 vs. 11), HER2 (4 vs. 27) e 
triplo-negativo (3 vs. 22). Os CDIS no grupo 1, em relação aos CDIS no grupo 2, 
tiveram maior proporção de casos com expressão de receptores hormonais (84.4% vs. 
71,2%) menor expressão de HER2 (76,7% vs. 81,5%), mais perfis moleculares 
luminal/HER2-positivo (12,2% vs. 4,1%) e menos perfis triplo-negativos (4,4% vs. 
14,4%). A expressão de CK5/6 nas células epiteliais do CDIS teve maior proporção 
entre o subtipo HER2 (34,5%), seguido pelo triplo-negativo (25%), luminal/HER2-
negativo (15,4%) e luminal/HER2-positivo (12,5%). A expressão de CK5/6 foi maior 
nas células epiteliais dos CDIS do grupo 1 em relação aos CDIS do grupo 2 (30,6% vs. 
11,3%). A expressão alta de SMMHC nas células mioepiteliais associou-se mais 
frequentemente aos CDIS do grupo 1 (88,2%) em relação aos CDIS do grupo 2 
(11,8%), e esta diferença manteve-se tanto nos CDIS de baixo grau (85,7%) quanto nos 
de alto grau histológico (92,3%). A expressão baixa de CD10 nas células mioepiteliais 
associou-se mais frequentemente aos CDIS do grupo 2 (95,6%) em relação aos CDIS do 
grupo 1 (4,4%), e esta diferença manteve-se tanto nos CDIS de baixo grau (96,4%) 
quanto nos de alto grau histológico (94,1%). Não houve diferença na expressão de 
marcadores mioepiteliais de acordo com o perfil molecular baseado na



imunoistoquímica. CONCLUSÕES: O risco de invasão estromal em CDIS está 
associado ao perfil molecular triplo-negativo e à perda de expressão do marcador CD10 
pelas células mioepiteliais e é inversamente proporcional à expressão de CK5/6 pelas 
células neoplásicas e à forte expressão do marcador SMMHC nas células mioepiteliais.  
 
Descritores: Carcinoma in situ; Microambiente tumoral; Imuno-histoquímica; Valor 
preditivo dos testes; Neoplasias da mama; Queratinas. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary



 
Summary 

Aguiar FN. Morphologic, molecular and microenvironment factors associated with 
stromal invasion in breast ductal carcinoma in situ (DCIS) [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 
 
INTRODUCTION: Ductal carcinoma in situ is the last step preceding invasive ductal 
carcinoma in breast carcinogenesis. Histologic, molecular and immunohistochemistry 
similarities in epithelium of these components make improbable that epithelial changes 
are sole responsible for the stromal invasion. At the same time important changes were 
identified in mammary microenvironment during this transition. Myoepithelial cells, 
components of microenvironment and which rupture is the histological definition of 
stromal invasion, have a direct or indirect role in this process. We propose an associated 
investigation of myoepithelial cells and intrinsic neoplastic epithelium caracteristics in 
view of predict the risk of stromal invasion. OBJECTIVES: To determinate 
morphologic and molecular factors of epithelial cells and microenvironment 
myoepithelial cell markers related to stromal invasion risk in ductal carcinomas in situ 
of the breast. METHODS: 236 cases with initial diagnosis of DCIS followed by surgical 
ressection were retrospectively selected from Division of Surgical Pathology, Faculty of 
Medicine, Sao Paulo University from january 2000 to december 2009, divided in groups 
1 (pure DCIS, 90 cases) and 2 (DCIS associated with invasive carcinoma, 146 cases). 
Tissue microarrays were constructed with selected areas of DCIS and IDC and those 
were then classificated in molecular subgroups according to its immunohistochemistry 
profile. Myoepithelial markers (vimentin, smooth muscle actin, calponin, p63, CK5/6, 
SMMHC, CD10) were avaliated according to its high or low immunohistochemistry 
expression. RESULTS: Molecular profiles of in situ and invasive components of the 
same tumor were similar. Low-grade DCIS showed more luminal profiles than high-
grade DCIS (143 vs. 18), and less luminal/HER2-positive (6 vs. 11), HER2 (4 vs. 27) 
and triple-negative (3 vs. 22) profiles. Group 1 DCIS, compared to group 2 DCIS, 
showed more cases with hormonal receptor expression (84.4% vs. 71.2%), less 
expression of HER2 (76.7% vs. 81.5%), more luminal/HER2-positive (12.2% vs. 4.1%) 
and less triple-negative profiles (4.4% vs. 14.4%). CK5/6 expression in epithelial cells 
was more frequent in HER2 (34.5%) subtype followed by triple-negative (25%), 
luminal/HER2-negative (15.4%) and luminal/HER2-positive (12.5%). Epithelial cells in 
group 1 DCIS showed more CK5/6 expression than cells in group 2 DCIS (30.6% vs. 
11.3%). High expression of SMMHC in myoepithelial cells was more frequent in group 
1 DCIS (88.2%) than group 2 DCIS (11.8%) and this pattern was also mantained in 
low-grade DCIS (85.7%) and high-grade DCIS (92.3%). Low expression of CD10 in 
myoepithelial cells was more frequent in group 2 DCIS (95.6%) than group 1 DCIS 
(4.4%) and this pattern was also mantained in low-grade (96.4%) and high-grade DCIS 
(94.1%). There was no significant difference in expression of myoepithelial cells 
according to molecular profile classified by immunohistochemistry. CONCLUSIONS: 
Stromal invasion risk in DCIS is associated with triple-negative profile, CD10 
expression loss in myoepithelial cells and inversely correlated with CK5/6 expression in 
neoplastic cells and high expression of SMMHC in myoepithelial cells.   
 
Descriptors: Carcinoma in situ; Tumor microenvironment; Imunnohistochemistry; 
Predictive value of tests; Breast neoplasms; Keratins.	
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Introdução   

 

O carcinoma mamário é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, com 

1.7 milhão de novos casos, correspondendo a 11.9% de todos os casos de câncer, e a 

522 mil mortes em 2012 (1). É o mais frequente no sexo feminino, correspondendo a um 

em cada quatro casos de câncer em mulheres. Também é o mais comum em 140 de 184 

países no mundo, incluindo o Brasil (1). Em 2014, no Brasil, estimam-se 57.120 novos 

casos e um risco de 71/100 mil mulheres na região sudeste (2). Em 2011 foram 

registradas 13.345 mortes pelo câncer de mama no Brasil (2).  

Com o objetivo de reduzir estes números, pesquisas e estudos são continuamente 

realizados envolvendo todos os processos da carcinogênese mamária, desde a fase 

precursora até os estágios mais avançados. 

Os carcinomas mamários invasivos são classificados tradicionalmente de acordo 

com a sua morfologia. São divididos em tipos especiais, como lobular, mucinoso, 

papilífero; e tipo histológico não especial, até recentemente chamado de ductal. Este é o 

mais comum, correspondendo de 40% a 75% dos casos, seguido do lobular, que 

corresponde de 5% a 15% dos casos (3).  

Fatores socioeconômicos (4, 5), etiológicos (6), comportamentais (7, 8) e genéticos (9) 

estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama e são alvo de estudos na 

busca de uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos no surgimento do 

carcinoma invasor. Esses estudos visam a compreender o aparecimento de lesões 

precursoras que, no último estágio de transformação, são representadas pelo carcinoma 

in situ, precursor genuíno do carcinoma invasivo da mama.  
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As características histopatológicas (10-13) e, mais recentemente, moleculares (12, 14, 

15) dos carcinomas invasivos e in situ (16-20) da mama foram e continuam sendo 

estudadas com o objetivo de melhorar o entendimento da biologia do tumor (21, 22) e 

desenvolver estratégias mais eficientes de combate a essas lesões (23-25).  

A avaliação do comportamento biológico do tumor baseia-se sobretudo em 

características morfológicas de apresentação dos carcinomas, entre as quais os sistemas 

de graduação histológica têm sido os mais importantes, tanto no câncer de mama 

invasivo (26) – índice de Nottingham - quanto no carcinoma in situ (27) – sistema de Van 

Nuys.  

O entendimento da biologia dos carcinomas mamários teve evolução significativa 

a partir da classificação genética, estabelecida após o clássico estudo de Perou et al. (28) 

que demonstrou, por meio da técnica de microarranjos de DNA, a presença de 

neoplasias com diferentes expressões gênicas dentro dos carcinomas mamários (28, 29), 

como os tumores luminal A, luminal B, com superexpressão de HER2 e os basal-símile. 

Estas diferenças genéticas também se refletiram em diferentes comportamentos 

biológicos e taxas de sobrevida entre os diferentes subtipos moleculares (29). Desde esse 

momento, a classificação molecular baseada no perfil genético dos carcinomas 

mamários passou a nortear a sua abordagem (30, 31) e o carcinoma invasor da mama tem 

sido considerado produto de diferentes processos neoplásicos que têm em comum o 

acometimento mamário.  

Ao longo da última década, a classificação molecular foi refinada e solidificada 

quanto aos papéis prognóstico e preditivo (32-36). Em paralelo, mostrou-se possível a 

avaliação dos perfis moleculares por meio da análise imunoistoquímica pela expressão 

proteica (37-39). Este tipo de análise mostrou os mesmos valores preditivos e prognósticos 
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da classificação biológica por avaliação histológica e imunoistoquímica, padronizada e 

reprodutível (40-44). 

Nas últimas décadas houve aumento nos diagnósticos de carcinoma in situ, 

determinado, sobretudo, pelo implemento em técnicas de rastreamento, estimando-se 

que, em 2014, corresponda a 21% dos carcinomas mamários detectados (45). Com o 

maior número de casos de lesões in situ, ficou evidente sua caracterização como 

genuína precursora dos carcinomas invasores e, como nestes, sua heterogeneidade (21, 46-

49). Consequentemente, a comparação entre perfis moleculares de lesões invasivas e in 

situ mostrou os mesmos padrões, tanto em populações gerais, quanto em grupos 

especiais, de mulheres jovens (50-54). Por outro lado, outros, como de pacientes 

afrodescendentes, apresentaram distribuição de tipos moleculares similares aos das 

mulheres caucasianas, indicando que a progressão e risco de recorrência de lesões 

precursoras não luminais pode não ser maior do que as luminais, ou que sua biologia 

depende de outros fatores (55). Isto proporcionou estímulo a investigação da biologia 

destas lesões frente a outros fatores, como a heterogeneidade intratumoral (56-58), com 

impacto no entendimento da carcinogênese mamária. 

A visão linear tradicional da carcinogênese mamária partindo das proliferações 

benignas, passando sequencialmente pelas etapas de hiperplasia atípica, carcinoma 

ductal in situ (CDIS) de baixo grau, CDIS de alto grau, lesões invasoras de baixo e, em 

seguida, de alto grau, passou a ser questionada (59). As evidências sobre a existência de 

diferentes vias genéticas no desenvolvimento do câncer de mama e, sobretudo, as 

grandes diferenças genéticas observadas entre estas vias (60-66) enfraqueceram essa 

hipótese.  

Os estudos comparativos entre as lesões in situ e as invasoras mostraram 

pouquíssimas alterações genéticas entre ambas (56, 67-70). Foi comprovado também que as 
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principais mudanças aconteciam entre o epitélio normal e as lesões precursoras, ainda 

intraductais (68, 71-73). Tais descobertas tornaram improvável que mudanças genéticas no 

epitélio fossem as principais responsáveis pela aquisição de propriedades invasoras da 

neoplasia, já que são em número muito pequeno em comparação às alterações que 

ocorreram até então. Com isso, a atenção foi voltada para a hipótese de que as principais 

transformações para a transição de uma lesão in situ para invasora estivessem no 

microambiente em que ela se desenvolve e prolifera (57, 73-77). 

O microambiente, representado pelos elementos que cercam as células epiteliais e 

os dúctulos mamários, é constituído por células mioepiteliais, membrana basal e todas 

as substâncias celulares e amorfas do estroma mamário. As células mioepiteliais, 

responsáveis pela síntese da membrana basal, cuja camada se mantém intacta desde o 

tecido mamário normal até o carcinoma in situ, tem na sua rotura o padrão-ouro como 

definição de carcinoma mamário invasor. As células mioepiteliais são facilmente 

identificadas na avaliação do tecido tanto por hematoxilina-eosina quanto por 

marcações por método imunoistoquímico, indicado principalmente no diagnóstico de 

lesões suspeitas de invasão (78).  

As células mioepiteliais já eram alvo de estudos que investigavam seu papel na 

carcinogênese mamária, apontando sua função supressora tumoral (79-84). Análise de 

expressão gênica demonstrou diferenças entre células mioepiteliais circundando CDIS, 

e mesmo células não neoplásicas do microambiente, mais especificamente as células 

miofibroblásticas, quando comparadas às correspondentes nos tecidos normais (84). As 

células mioepiteliais apresentam hiperexpressão de genes relacionados a proteases e 

citocinas envolvidas na regulação da migração, crescimento e invasão celular (84). 

Alterações epigenéticas também têm um papel importante no ambiente carcinogênico 

pré-invasor (84, 85). 
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Observamos progresso no entendimento sobre o funcionamento do microambiente 

a partir do desenvolvimento de modelos tridimensionais para o estudo da relação entre 

as células que o constituem, assim como maior compreensão das relações moleculares 

entre seus componentes, contribuindo para esclarecer seu papel na transição da lesão in 

situ para uma invasora, além de propor novos mecanismos para tal, como a sinalização 

para as células inflamatórias no auxílio à progressão tumoral (73, 86, 87).  

Um dos estudos que buscou aproximar esta teoria da prática diária foi o realizado 

por Hilson et al. (88), que investiga as alterações fenotípicas por meio de avaliação 

imunoistoquímica das células mioepiteliais de ductos e ácinos normais em comparação 

àquelas associadas ao carcinoma in situ. Mesmo considerando as diferentes 

sensibilidades dos marcadores imunoistoquímicos mioepiteliais, os autores mostram 

que há diferenças nas expressões dos marcadores entre as células mioepiteliais ao redor 

do tecido normal e do neoplásico (88). Como os próprios autores concluem, apesar do 

significado biológico incerto de tal diferença, ela existe, e os patologistas devem estar 

atentos a ela, especialmente ao utilizarem a imunoistoquímica na avaliação da invasão 

estromal (88). Outros pesquisadores puderam demonstrar alterações na expressão 

genética de alguns marcadores em células mioepiteliais, integrinas, por exemplo, como 

indicadores do risco de recorrência em CDIS (89).  

O interesse para fatores relacionados à progressão da lesão in situ para invasiva, 

assim como no risco de recorrência, sustenta-se frente aos números crescentes dos 

CDIS. Embora ainda não haja de critérios seguros de determinação de risco, as células 

mioepiteliais despontam como fator direta ou indiretamente envolvido.  

Portanto, a fim de melhor compreender o processo de transformação de um 

carcinoma mamário in situ em um carcinoma invasor e, o mais importante, procurar 

predizer este risco de invasão, propomos que as características do microambiente que 



Introdução 

	

8 

envolve as neoplasias in situ, melhor representado pelas células mioepiteliais, sejam 

investigadas junto às características intrínsecas do epitélio neoplásico.  

 
 



	

 
 

 

 

 

 

 

 

	

Objetivos 

 





Objetivos 

	

11

 

Objetivos 

 

 

Objetivo geral 

Determinar os fatores morfológicos e moleculares das células epiteliais e os 

marcadores das células mioepiteliais do microambiente em carcinomas ductais in 

situ da mama relacionados ao risco de invasão estromal. 

 

Objetivos específicos  

1)  Classificar e estabelecer as frequências dos perfis moleculares com base 

na expressão imunoistoquímica de receptores hormonais e da oncoproteína HER2 

na apresentação dos carcinomas ductais in situ. 

2)  Determinar as associações entre perfis moleculares com base na 

imunoistoquímica e: 

a. Graduação histológica. 

b. Presença de invasão. 

3)  Comparar os perfis moleculares baseados na imunoistoquímica dos 

componentes in situ e invasivo da mesma lesão. 

4)  Avaliar a expressão imunoistoquímica da citoqueratina basal 5/6 em 

células epiteliais dos carcinomas ductais in situ quanto ao perfil imunoistoquímico 

e à presença de invasão estromal. 
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5)  Comparar o perfil imunoistoquímico das células mioepiteliais dos 

carcinomas ductais in situ quanto a: 

a. Graduação histológica. 

b. Perfil molecular baseado na imunoistoquímica. 

c. Presença de invasão estromal. 
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Revisão da literatura 

 

3.1 Patologia comparativa dos CDIS e carcinomas invasivos 

O interesse pela comparação dos carcinomas in situ e invasivo é antigo. Já em 

1987, Erhardt e Auer (90), analisando DNA em material parafinado de tumores 

mamários, não observaram diferenças significativas na quantidade de DNA entre lesões 

in situ e invasivas, sugerindo que a progressão tumoral não estaria associada a 

significante alteração no DNA celular. Na mesma linha, Ottesen et al. (91), em 1995, 

analisaram o DNA por citometria de fluxo em 41 casos de CDIS e observaram o mesmo 

padrão quando comparavam CDIS, carcinoma invasivo e também lesões com ambos os 

componentes, sugerindo que o padrão de ploidia do carcinoma mamário já seria 

definido no estágio pré-invasivo da doença.  

As avaliações morfológicas também mostraram semelhanças entre os componentes 

in situ e invasivo dos carcinomas mamários. Goldstein e Murphy (92), em 1996, 

estudaram as características histológicas de 150 carcinomas invasivos associados a 

CDIS, observando pouca variação entre o grau nuclear presente nos componentes in situ 

e invasivo numa mesma lesão. Gupta et al. (93), em 1997, observaram que o mesmo 

padrão de diferenciação era observado no CDIS e no carcinoma invasor correspondente, 

sendo incorreta a ideia de um aumento da displasia no CDIS antes de este invadir o 

estroma.  

Estudos subsequentes, utilizando novas metodologias para investigação genética e 

molecular, continuaram demonstrando a semelhança entre os componentes in situ e 

invasivo de uma mesma neoplasia. Em 2000, Aubele et al. (94) utilizaram 
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microdissecção a laser para obtenção de células neoplásicas de CDIS, do componente 

microinvasivo e também as metástases linfonodais quando presentes, submetendo-as à 

determinação de alterações por meio da hibridização genômica comparativa (HGC). 

Nas três localizações os autores observaram poucas alterações em 1q, 7q, 8q, 16, 17, 19, 

20q, 21q e 22q. Embora os autores tenham observado poucas alterações em carcinomas 

invasivos em relação ao CDIS e outras em metástases, quando comparadas ao 

carcinoma invasor, a maioria das alterações genéticas no carcinoma invasor já estão 

presentes no CDIS (94). Buerger et al., em 1999, e Buerger et al., em 2000, (95, 96) 

utilizando, respectivamente, HGC e análise serial da expressão gênica, também 

mostraram semelhança genética entre CDIS e carcinoma invasor, caracterizando o 

CDIS como lesão precursora direta do carcinoma invasivo.  

Alguns estudos passaram a comparar tecido mamário normal com os carcinomas in 

situ e invasor. Porter et al. (68) compararam, por meio de análise serial de expressão 

gênica, tecido mamário normal, carcinoma in situ, carcinoma invasor e metástases de 

carcinoma mamário. Os autores buscavam identificar genes responsáveis pela 

progressão tumoral, tanto na invasão estromal quanto na metastatização. No entanto, o 

resultado que mais chamou a atenção foi a dramática alteração transcriptômica que 

acontece entre o tecido mamário normal e o carcinoma in situ. Neste trabalho os 

carcinomas in situ, invasivos e metástases não formaram agrupamentos distintos na 

análise. Este estudo corrobora os achados obtidos previamente em menor escala por 

Porter et al. dois anos antes (97), que mostrava grande número de alterações na 

sinalização autócrina e parácrina no processo inicial da carcinogênese mamária. Zikan 

et al. (98) compararam tecido mamário normal (65 amostras), CDIS (25 amostras) e 

carcinoma invasor (42 amostras) em relação à perda de heterozigosidade dos genes 

BRCA1, BRCA2 e TP53, além da expressão gênica de VEGF e BCL2. As maiores 
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diferenças observadas foram entre o tecido normal e o CDIS, enquanto este apresentava 

muitas semelhanças entre CDIS e o carcinoma invasor.  

As semelhanças genéticas entre CDIS e o componente invasivo da mesma lesão 

são constatadas em trabalho com amostras de células neoplásicas de 13 pacientes, que 

utilizou HGC baseada em microarray, sequenciamento genético e hibridização in situ 

por fluorescência (FISH). Neste estudo os autores sugerem que modificações nas etapas 

in situ e invasora da neoplasia possam refletir seleção de clones distintos dentro da  

lesão (99). 

 

3.2 Patologia molecular do CDIS  

Estudos moleculares para determinação da expressão gênica dos carcinomas 

invasivos foram replicados nos carcinomas in situ para melhor compreensão de sua 

história natural. Hannemann et al. (50) mostraram por microarray de DNA que os CDIS 

bem diferenciados e moderadamente diferenciados podem ser agrupados e que há 43 

genes diferencialmente expressos entre os CDIS deste grupo e as lesões pouco 

diferenciadas. Este estudo foi realizado com 40 casos de CDIS e 40 casos de carcinoma 

invasivo e permitiu, além dos achados acima descritos, a observação de semelhança 

entre os casos bem diferenciados e os classificados como moderadamente/bem 

diferenciados, o que ajudaria a melhorar a acurácia da classificação dos CDIS bem 

diferenciados. 

Assim como ocorreu com os carcinomas invasores, a classificação dos subtipos 

genéticos nos CDIS foi seguida pela determinação dos perfis moleculares por do 

método imunoistoquímico. Os CDIS mostraram ao exame imunoistoquímico os 

mesmos subtipos moleculares identificados nos carcinomas invasivos (51, 53, 100). 
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Tamimi et al. (51), em um desses estudos, utilizaram o banco de dados do Nurses’s 

Health Study, iniciado em 1976, com questionários respondidos por 121.700 

enfermeiras até 1996. Observaram 272 casos de CDIS e 2249 casos de carcinoma 

invasivo, após exclusão de amostras com material insuficiente e com carcinoma lobular 

in situ (CLIS) exclusivo. Foram avaliados os subtipos moleculares em CDIS e sua 

prevalência foi comparada aos carcinomas ductais invasivos (CDI). O estudo foi 

realizado com três amostras de neoplasia com 0.6 mm de diâmetro em blocos de 

microarranjo de tecido (TMA). A expressão imunoistoquímica de receptores hormonais 

foi considerada positiva quando acontecia em, pelo menos, 1% das células, a 

positividade para proteína do oncogene c-erbB2 (HER2) foi considerada quando havia 

expressão moderada/forte na membrana de 10% ou mais das células. Casos com 

qualquer expressão citoplasmática e/ou de membrana para citoqueratinas 5 e 6 (CK5/6) 

e receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) também foram considerados 

positivos. Os critérios para classificação foram: luminal A, quando fosse positivo para 

receptor de estrogênio (RE) e/ou receptor de progesterona (RP) e negativos para HER2; 

luminal B, quando positivo para RE e/ou RP e também para HER2; HER2, quando 

negativo para RE e RP e positivo para HER2; basal-símile, quando negativo para RE, 

RP e HER2 e positivo para CK5/6 e/ou EGFR. Casos negativos para os cinco 

marcadores foram classificados como nulos. Os casos de CDIS apresentaram os 

mesmos fenótipos expressos pelos carcinomas invasores, embora com prevalências 

distintas. Os autores observaram menor proporção de luminal A (62.5 vs. 73.4, p = 

0.0002) e maior de luminal B ou HER2 (13,2 vs. 5,2 e 13,6 vs. 5.7, respectivamente, p < 

0.0001) quando comparados aos carcinomas invasivos. O subtipo basal-símile foi mais 

frequente nos carcinomas invasivos. Os CDIS de baixo grau nuclear foram 

predominantemente do tipo luminal A (92,9 %), assim como os de grau nuclear 
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intermediário (luminal A 79,0% e luminal B 10,9%). Já os CDIS com alto grau nuclear 

mostraram maior proporção de casos HER2 (29,3%) e basal-símile (13,2%) quando 

comparados aos CDIS com menor grau nuclear. Os autores destacam a correlação entre 

o grau nuclear dos CDIS com o seu fenótipo molecular, semelhante ao observado nos 

carcinomas invasivos, com tumores HER2 e basal-símile apresentando maior 

probabilidade (84% e 67%, respectivamente) de serem de alto grau do que graus baixo 

ou intermediário.  

Bryan et al., além de demonstrarem a existência de CDIS do subtipo basal-símile 

por critérios imunoistoquímicos para sua identificação, sugeriram que CDIS de alto 

grau associados a comedonecrose e significativo infiltrado inflamatório levantariam a 

suspeita para este subtipo (101).  

 

3.3 Fatores envolvidos na invasão estromal 

As células epiteliais dos ductos e dúctulos mamários estão separadas fisicamente 

do estroma circunjacente pelas células mioepiteliais e pela membrana basal. Esta 

separação se mantém durante o processo da carcinogênese mamária até a ruptura de 

ambas e consequente transição do CDIS para carcinoma invasivo. Estudos na década de 

1990 já procuravam determinar os fatores envolvidos nesse processo.  

Sternlicht et al., em 1997, em estudo in situ e in vitro, utilizando xenotransplantes 

mioepiteliais humanos, identificaram várias proteínas inibidoras do crescimento 

tumoral, caracterizando as células mioepiteliais como supressores tumorais naturais (102). 

Lakhani et al. (103), em 1999, demonstraram que perdas de heterozigosidade comumente 

vistas nas células tumorais já estavam presentes nas células luminais e mioepiteliais 

morfologicamente normais. Estes achados contribuíram para o conceito de células 
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tronco única para as duas linhagens celulares e também para o papel da células 

mioepiteliais na carcinogênese. Este papel foi discutido por Lakhani e O’Hare (80), em 

2001, quando estes autores, em interessante revisão da literatura, concluíram pela 

função protetora dessas células. Polyak e Hu (81), também em revisão de literatura quatro 

anos mais tarde, chegaram às mesmas conclusões.  

Recentemente, com os avanços tecnológicos dos métodos de investigação, novos 

fatores foram avaliados, tanto epiteliais quanto do microambiente. 

Sharma et al. (104) identificaram em estroma de CDIS duas assinaturas estromais, 

chamadas de fibroblástica e macrofágica, que haviam sido identificadas no 

microambiente de carcinomas invasivos. Os autores observaram que a assinatura se 

mantém das neoplasias in situ para as invasoras. 

Hu et al. observaram alterações epigenéticas nos três elementos do tecido com a 

neoplasia: células epiteliais, mioepiteliais e fibroblastos, destacando a importância do 

microambiente na carcinogênese (85). 

O estudo de Allinen et al. (84) mostrou, por meio de análise serial de expressão 

gênica, grandes diferenças entre as células não neoplásicas, mais especificamente as 

células miofibroblásticas e mioepiteliais, na comparação de tecidos normais com os 

carcinomas in situ. As células mioepiteliais apresentaram hiperexpressão de genes 

relacionados a proteases e citocinas envolvidas na regulação da migração, crescimento e 

invasão celular (84). 

Diversos grupos demonstraram mais especificamente, usando metodologia mais 

moderna, a importância das células mioepiteliais na progressão tumoral.  

Hu et al. (87) mostraram, utilizando modelo de CDIS humano, os efeitos 

supressores da progressão para a invasão exercidos pelas células mioepiteliais. Estes 
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autores descrevem perfis moleculares de células epiteliais e mioepiteliais associados 

com a diferenciação celular e analisam o papel de promoção da invasão estromal e do 

crescimento tumoral pelos fibroblastos estromais, assim como a perda da diferenciação 

miopitelial como importante fator na invasão estromal. 

Neste sentido, Zhang et al. identificaram por imunoistoquímica que células 

mioepiteliais de CDIS, embora morfologicamente visíveis, apresentavam em alguns 

casos perda da expressão imunoistoquímica de vários marcadores comumente expressos 

por estas células, como actina de músculo liso (AML), calponina, CD10, SMMHC, 

maspina, WT1, CK5, CK14 e CK17 (105).  

Man et al. (106) examinaram material parafinado de 220 pacientes com CDIS, 94 

destes com interrupção da camada mioepitelial, totalizando 405 focos de interrupção 

que foram estudados. Entre eles, 350 se encontravam adjacentes a células RE-negativas 

à imunoistoquímica e 55 focos se encontravam adjacentes a células RE-positivas. Cinco 

casos foram selecionados para microdissecção e ambos os tipos de células no mesmo 

ducto mostraram diferentes frequências e padrões de perda de heterozigosidade e/ou 

instabilidade microssatélite. Os autores concluem que estas alterações potencialmente 

representam o sinal inicial da formação de uma variante celular mais agressiva 

associada a uma disfunção na camada mioepitelial promovendo progressão ou invasão 

estromal. Hipotetizam que esta disfunção na camada mioepitelial seria decorrência de 

agressões externas durante a reposição normal das células mioepiteliais, resultando num 

grupo de células mioepiteliais mortas. Isto atrairia um infiltrado linfocitário que por sua 

vez romperia fisicamente a membrana basal e aumentaria a permeabilidade local para 

moléculas relacionadas ao crescimento e metabolismo, facilitando a formação de clones 

celulares epiteliais mais agressivos. 
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Hilson et al. (88) identificaram alterações fenotípicas por imunoistoquímica nas 

células mioepiteliais do CDIS. Foram estudados 101 casos de CDIS, sendo 56 sem 

invasão e 45 com carcinoma invasor associado. Foram avaliadas as expressões 

imunoistoquímicas dos seguintes marcadores mioepiteliais: actina de músculo liso 

(AML), SMMHC (smooth muscle myosin heavy chain), calponina, proteína tumoral p63 

(p63), CK5/6, CD10 e p75. Em cada caso a expressão nos CDIS foi classificada pela 

distribuição e pela intensidade, comparando à expressão dos mesmos nas células 

mioepiteliais nos dúctulos normais circunjacentes. Em 85 casos (84,2%), as células 

mioepiteliais mostraram algum nível de redução de expressão. A proporção de redução 

foi de 76,5% para SMMHC, 34% para CD10, 30,2% para CK5/6, 17,4% para 

calponina, 12,6% para p63, 4,2% para p75 e 1% para AML. A redução de SMMHC foi 

significativamente mais frequente nos CDIS de alto grau do que nos de baixo grau 

(84,8% vs. 61,5%, p=0,01). 

 

3.4 Previsão da invasão estromal dos CDIS 

Os estudos sobre fatores preditores de invasão estromal eram baseados 

principalmente na análise de critérios morfológicos. Moriya e Silverberg (107) analisaram 

a associação entre CDIS do tipo comedo e a presença de invasão estromal. Concluíram 

que o tipo arquitetural sólido e o alto grau nuclear são os fatores preditivos mais 

importantes para a progressão para carcinoma invasivo. Badve et al. (108) estudaram 

cinco diferentes classificações histológicas a fim de predizerem o risco de recorrência 

da doença após excisão local. Não foi encontrada associação entre os diferentes padrões 

arquiteturais, com ou sem necrose, e risco de recidiva. Sue et al. (109), em estudo 

retrospectivo com 205 pacientes consecutivas com diagnóstico de CDIS ou CDIS 
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associado a microinvasão estromal (presente em 24.9% das pacientes), identificaram os 

seguintes fatores relacionados à microinvasão: maior área de CDIS e alto grau do tipo 

sólido e comedo com microcalcificações. Porém, na análise multivariada, nenhum 

desses fatores foram preditores independentes de microinvasão. O seguimento médio de 

8,5 anos não mostrou diferenças nas taxas de recidiva ou sobrevida entre os grupos com 

e sem microinvasão. 

Os avanços tecnológicos proporcionaram novas maneiras de tentar predizer o risco 

de transformação do CDIS em carcinoma invasivo. Nofech-Mozes et al. (14) comentam a 

necessidade de identificar biomarcadores que forneçam dados prognósticos que sejam 

mais precisos que o índice de Van Nuys para predizer a possibilidade de recidiva 

invasora. Concluem que, apesar da existência de inúmeros fatores, alguns estabelecidos, 

como RE, RP, HER2, e de fatores investigativos envolvidos na proliferação celular, 

regulação do ciclo celular, moléculas extracelulares, fatores envolvidos na degradação 

da matriz e angiogênese, controvérsias ainda existem em relação a seu valor 

prognóstico, suas interrelações e suas vantagens sobre a avaliação morfológica. 

Muggerud et al. (110) estudaram o perfil de expressão gênica de 31 casos de CDIS puros, 

36 casos de carcinomas invasivos puros e 42 casos com ambos os componentes. Estes 

foram classificados por seus subtipos moleculares. Foram identificados genes 

relacionados à reorganização do microambiente como preditores de maior agressividade 

do CDIS e que se mostraram independentes do status do RE, RP e HER2.  

Castro et al. (71) estudaram por técnica de microarray de DNA 41 amostras de 

tecido mamário, 4 delas não neoplásicas, 5 provenientes de CDIS puro, 22 de CDIS 

associado a invasão e 10 carcinomas invasivos. Os autores identificaram 147 genes 

diferencialmente expressos entre células neoplásicas de CDIS provenientes de 
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neoplasias puras e associadas a invasão e que potencialmente seriam preditores de 

invasão.  

Estudos também avaliaram a influência do perfil molecular na invasão estromal. 

Zhou et al. (111) estudaram 381 casos de CDIS divididos nos subtipos moleculares por 

imunoistoquímica pelos critérios de St. Gallen, observando recidiva em 102 casos. A 

recidiva foi invasiva em 58 casos. Em dez anos de seguimento, nenhum subtipo 

molecular mostrou pior prognóstico. Após dez anos, o subtipo triplo-negativo apontou 

maior risco de recidiva. Lazzeroni et al. (112) propõem a análise do Ki67 como fator 

prognóstico e preditivo em neoplasias intraepiteliais ductais. A partir de análise 

multivariada em um modelo de regressão, foram estudados 1.171 pacientes tratados 

cirurgicamente por diagnóstico de neoplasias intraepiteliais ductais. A radioterapia 

mostrou proteção apenas no grupo com Ki67≥14%, independentemente do grau nuclear 

e presença de necrose. Também mostrou benefício paralelo ao índice de Ki67 até a 

marca de 30%. A terapia hormonal foi efetiva tanto no grupo luminal A (RE e/ou RP 

positivos, Ki67<14% e HER2 negativo) quanto luminal B/HER2-negativo (RE e/ou RP 

positivos, Ki67≥14%).   

Outros trabalhos investigaram fatores morfológicos e imaginológicos. Park et al. 

(113) desenvolveram um nomograma preditor de invasão em biópsias com diagnóstico de 

CDIS. Analisando 340 pacientes divididos em grupos de treinamento e validação, um 

nomograma foi montado valorizando os seguintes dados: massa palpável, presença de 

massa e calcificação à ultrassonografia, o tipo de biópsia (pistola automática) e a 

suspeita de microinvasão. Han et al. (114) estudaram 255 casos com diagnóstico de 

CDIS. Observaram presença de invasão após cirurgia em 26% dos casos. Os fatores 
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associados à presença de invasão foram microcalcificações extensas à mamografia, 

lesões sólidas à imagem ou lesões palpáveis e CDIS de padrão sólido. 
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Métodos 

 

4.1 Seleção dos casos 

O estudo foi retrospectivo com seleção de casos consecutivos com diagnóstico 

histológico de CDIS de mama nos arquivos da Divisão de Anatomia Patológica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de janeiro de 2000 a 

dezembro de 2009.  

Para a seleção dos casos foram incluídos: 

1. Casos com blocos existentes no arquivo. 

2. Diagnóstico histológico de CDIS por biópsia percutânea ou cirúrgica, desde que 

o material da ressecção cirúrgica subsequente estivesse disponível. 

Os casos excluídos foram: 

1. Material insuficiente para realização de exame imunoistoquímico. 

2. Material com acentuado grau de autólise. 

3. Pacientes no ciclo gravídico-puerperal. 

Foram identificados 321 casos com diagnóstico inicial de CDIS e material de 

ressecção subsequente. Houve 85 exclusões, 59 por material insuficiente de carcinoma, 

in situ e/ou invasivo, durante a análise morfológica inicial; 20 por desgaste das áreas de 

carcinoma durante procedimento para análise imunoistoquímica, e 6 por autólise do 

material. 
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4.2 Método anatomopatológico 

Todos os tecidos foram fixados em formaldeído tamponado a 10% e incluídos em 

parafina. As lâminas foram revisadas pelo autor para confirmação do diagnóstico 

histológico de CDIS, classificação das neoplasias in situ e invasiva e seleção das áreas 

para construção dos blocos de TMA. Os carcinomas invasores foram classificados 

segundo critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) (115) e graduados segundo 

critérios de Elston e Ellis (26).  

Os CDIS foram inicialmente classificados segundo critérios de Silverstein em 

graus baixo, intermediário e alto (27). Para fins de análise estatística, os grupos de graus 

baixo e intermediário foram reunidos na categoria denominada baixo grau, conforme 

mostrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Classificação histológica dos casos de carcinoma ductal in situ  
 

Critério de Silverstein (27) Reagrupamento Grau nuclear Necrose 

Grau baixo 1 ou 2 Ausente 

Grau intermediário 
Grau baixo 

1 ou 2 Presente 

Grau alto Grau alto 3 Presente ou ausente 

 

Durante a revisão foram selecionadas áreas representativas dos componentes in 

situ e invasivo para construção de blocos de microarranjos de tecido (TMA) e exame 

imunoistoquímico. 

 

4.3 Construção dos blocos de microarranjos de tecido 

Esta etapa foi realizada no Laboratório de Investigação Médica do Hospital das 

Clínicas em Patologia Hepática – LIM/14. 
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Foram retirados cilindros de 2,0 mm de diâmetro das áreas selecionadas do tecido 

(pelo menos uma área do componente in situ e uma área do componente invasor) do 

bloco de parafina doador. Estes cilindros foram enxertados em um bloco de parafina 

receptor em linhas e colunas com intervalos de 1,0 mm entre cada cilindro, obedecendo 

à orientação de um mapa de planejamento. Foi utilizado um instrumento de precisão 

para construção de microarranjos de tecido (TMA) do fabricante Beecher Instruments, 

Silver Spring, MD, posicionado em bancada fixa para trabalho. Após finalização dos 

blocos receptores, estes foram aquecidos por dez minutos na temperatura de 60ºC e 

selados para obtenção dos cortes histológicos. Foram realizados cortes histológicos de 

3μm de espessura em micrótomo convencional, utilizando lâminas apropriadas da 

marca StarFrost ®, com técnica padronizada. 

Os primeiros cortes histológicos foram corados pela técnica da hematoxilina-

eosina, conforme exemplo ilustrado na figura 1, e verificadas eventuais perdas.  

 

 

Figura 1 – Lâmina de microarranjo de tecido corada pela hematoxilina-eosina (200x). 
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4.4 Método imunoistoquímico 

A seguir foram realizados os cortes histológicos para realizar as reações 

imunoistoquímicas para receptor de estrogênio (RE), receptor de progesterona (RP), 

proteína do oncogene c-erbB2 (HER2), proteína MKI67 (Ki67), citoqueratinas basais 5 

e 6 (CK5/6), produto do fator de crescimento epidérmico (EGFR), vimentina, calponina, 

proteína tumoral p63 (p63), cluster of differentiation 10 (CD10), actina de músculo liso 

(AML) e SMMHC (cadeia pesada da miosina de músculo liso, smooth muscle myosin 

heavy chain). 

As lâminas foram submetidas à reação imunoistoquímica com sistema de detecção 

Envision FLEX (DAKO). Este sistema detecta anticorpos primários de coelho e 

camundongo e a reação é visualizada por Envision FLEX DAB mais cromógeno de 

acordo com o procedimento descrito a seguir: 1. O passo inicial foi realizado em 

PTLink (DAKO), equipamento responsável pela desparafinização e recuperação 

antigênica de tecidos parafinados, em tampão de pH alto ou baixo, de acordo com os 

anticorpos utilizados subsequentemente. O equipamento foi programado para realizar a 

desparafinização a 65°C por vinte minutos, seguida da recuperação antigênica a 97°C 

por vinte minutos; 2. As lâminas foram retiradas do equipamento depois de resfriadas a 

65°C e incubadas em solução de lavagem (Envision Flex Wash Buffer – solução salina 

tamponada com, Tris contendo Tween 20, pH 7.6) por cinco minutos; 3. Após o 

bloqueio da peroxidase por cinco minutos em solução Envision Flex peroxidase block, 

as lâminas foram incubadas com os anticorpos primários diluídos overnight; 4. No dia 

seguinte, as lâminas foram incubadas em solução de lavagem por cinco minutos, 

seguindo-se incubação com polímero por vinte minutos (Envision Flex/HRP – dextran 

acoplado com moléculas de peroxidase e anticorpo secundário direcionado contra 

imunoglobulinas de coelho e camundongo); 5. Depois da incubação das lâminas em 
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solução de lavagem por cinco minutos, a reação imunoistoquímica foi revelada com 

DAB mais cromógeno (Envision Flex Substrate Working Solution – DAB mais solução 

tamponada contendo peroxido de hidrogênio) por dez minutos; 6. Finalmente, as 

lâminas foram submetidas a solução de lavagem por cinco minutos e contracoradas com 

hematoxilina de Meyer. A desidratação foi realizada em três banhos de xilol (dois 

minutos cada) e as lâminas montadas em meio de montagem permanente (DAKO 

CS703).  

As especificações dos anticorpos primários utilizados estão descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Especificações técnicas das reações imunoistoquímicas 

Marcador Clonalidade Marca Diluição 
pH da 

recuperação 
antigênica 

Tempo de 
recuperação 
antigênica 

RE (receptor de 
estrogênio) 

SP1 Cell Marque 1:750 Tris-EDTA pH 9.0 40 min a 97°C 

RP  
(receptor de 

progesterona) 
PgR 636 Dako 1:750 Tris-EDTA pH 9.0 30 min a 97°C 

HER2 SP3 Cell Marque 1:400 Tris-EDTA pH 9.0 40 min a 97°C 
Ki67 MIB-1 Dako 1:1000 Citrato pH 6.1 20 min a 97°C 

EGFR (receptor 
do fator de 
crescimento 
epidérmico) 

31G7 Zymed 1:100 Citrato pH 6.1 20 min a 97°C 

Citoqueratinas 
basais CK5/6 

D5/16B4 Dako 1:04 Tris-EDTA pH 9.0 20 min a 97°C 

Vimentina V9 Dako 1:200 Citrato pH 6.1 20 min a 97°C 
AML  

(actina de músculo 
liso) 

1A4 Dako 1:600 Citrato pH 6.1 20 min a 97°C 

CD10 56C6 Dako 1:2 Tris-EDTA pH 9.0 20 min a 97°C 
p63 4A4 DBS 1:1200 Tris-EDTA pH 9.0 20 min a 97°C 

Calponina calp Neomarkers 1:1800 Citrato pH 6.1 20 min a 97°C 
SMMHC (cadeia 
pesada da miosina 
de músculo liso) 

SMMS-1 Dako 1:250 Tris-EDTA pH 9.0 20 min a 97°C 
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Interpretação imunoistoquímica 

Controles positivos e negativos externos foram utilizados em todas as reações e 

controles internos foram utilizados nos casos cabíveis. 

Positividade nuclear foi considerada para RE, RP, Ki67 e p63; na membrana para 

EGFR e HER2, e citoplasmática para CK5/6, vimentina, AML, CD10, calponina e 

SMMHC. 

A interpretação dos marcadores foi feita da seguinte maneira: 

-  RE e RP: Tumores com, pelo menos, 1% de células coradas foram considerados 

positivos. Para fins de análise estatística, trabalhamos com as categorias positivo 

e negativo e com linha de corte arbitrária de 50% para classificação de baixa e 

alta expressão em CDIS. 

-  HER2 e EGFR: Consideramos positivos os casos com escore 3+, segundo 

critérios recomendados pela ASCO/CAP (43). 

-  Ki67: Valores expressos em porcentagem de células positivas no componente 

invasor das neoplasias. 

-  CK5/6: Foram considerados positivos os casos com, pelo menos, 1% de células 

marcadas. 

Exemplos dos marcadores são ilustrados nas figuras 2 a 7. 
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Figura 2 – Marcação nuclear para receptor de estrogênio (200x) 

 

 

Figura 3 – Marcação nuclear para receptor de progesterona (200x) 
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Figura 4 – Marcação de membrana (3+) do HER2 (200x) 

 

 

Figura 5 – Marcação nuclear para Ki67 (200x) 
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Figura 6 – Marcação citoplasmática em células epiteliais para CK5/6 (200x) 

 

 

Figura 7 – Marcação de membrana do EGFR (200x) 
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Marcadores mioepiteliais (vimentina, AML, CD10, p63, calponina e SMMHC): 

Foram aplicados critérios de classificação com escore variando de 0 a 3, conforme 

utilizado por Hilson et al. (88). Neste sistema os níveis de expressão são avaliados em 

categorias variando de 0 (fraco) a 3 (intenso), subjetivamente, considerando-se 

avaliação semiquantitativa subjetiva do número de células coradas, continuidade no 

revestimento dos ductos envolvidos, comparação de número e intensidade com o tecido 

mamário normal, e uniformidade de padrão entre os diferentes marcadores. Para fins de 

análise estatística os escores foram agrupados para criação de categorias dicotômicas, 

denominadas expressão baixa e expressão alta, conforme apresentado na Tabela 3 e 

ilustrado nas figuras 8 a 21. 

 

Tabela 3 –  Categorias de expressão dos marcadores mioepiteliais nos carcinomas 
ductais in situ 

 

Marcador Expressão baixa Expressão alta 

SMMHC 0 ou 1 2 ou 3 

CD10 0 ou 1 2 ou 3 

Calponina 0, 1 ou 2 3 

p63 0, 1 ou 2 3 

Vimentina 0, 1 ou 2 3 

CK 5/6 0 ou 1 2 ou 3 

AML 0, 1 ou 2 3 
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Figura 8 – Expressão alta de SMMHC (citoplasma/membrana) (200x) 

 

 

Figura 9 – Expressão alta de SMMHC (citoplasma/membrana) (200x) 
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Figura 10 – Expressão alta de CD10 (citoplasma/membrana) (200x) 

 

 

Figura 11– Expressão baixa de CD10 (citoplasma/membrana) (200x) 
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Figura 12 – Expressão alta de p63 (núcleo) (200x) 

 

 

Figura 13 – Expressão baixa de p63 (núcleo) (200x) 
 



Métodos 

	

42

 

Figura 14 – Expressão alta de calponina (citoplasma/membrana) (200x) 

 

 

Figura 15 – Expressão baixa de calponina (citoplasma/membrana) (200x) 
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Figura 16 – Expressão alta de AML (citoplasma/membrana) (200x) 

 

 

Figura 17 – Expressão baixa de AML (citoplasma/membrana) (200x) 
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Figura 18 – Expressão alta de vimentina (citoplasma) (200x) 

 

 

Figura 19 – Expressão baixa de vimentina (citoplasma) (200x) 
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Figura 20 – Expressão alta de CK5/6 nas células mioepiteliais (citoplasma) (200x) 

 

 

Figura 21 –  Expressão baixa de CK5/6 nas células mioepiteliais (citoplasma) 
(200x) 
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Os carcinomas invasores foram categorizados nos subtipos moleculares com base 

no perfil imunoistoquímico, segundo os critérios de Nielsen et al. (37) e Cheang et al. 

(39), conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 –  Classificação do subtipo molecular, baseada no perfil imunoistoquímico 
dos carcinomas invasores 

 
Marcador

Perfil molecular 
RE e/ou RP HER2 Ki67 

CK5/6 e/ou 
EGFR 

Luminal A Positivo Negativo <14% Qualquer 

Luminal B, HER2 
negativo 

Positivo Negativo ≥ 14% Qualquer 

Luminal B, HER2-positivo Positivo Positivo Qualquer Qualquer 

HER2 Negativo Positivo Qualquer Qualquer 

Triplo negativo, subtipo 
não determinado 

Negativo Negativo Qualquer Negativo 

Triplo negativo, subtipo 
basal 

Negativo Negativo Qualquer Positivo 

 

Os CDIS foram classificados em subtipos moleculares com base no perfil 

imunoistoquímico segundo critérios apresentados na tabela 5. 

 
Tabela 5 –  Classificação dos carcinomas ductais in situ quanto ao subtipo molecular, 

baseada no perfil imunoistoquímico 
 

Marcador

Perfil molecular 
RE e/ou RP HER2 Ki67 

CK5/6 e/ou 
EGFR 

Luminal A Positivo ≥ 50% Negativo Qualquer  Qualquer 

Luminal B, HER2-
negativo 

Positivo < 50% Negativo Qualquer Qualquer 

Luminal B, HER2-
positivo 

Positivo ≥ 1% Positivo Qualquer Qualquer 

HER2 Negativo Positivo Qualquer Qualquer 

Triplo negativo, subtipo 
não determinado 

Negativo Negativo Qualquer Negativo 

Triplo negativo, subtipo 
basal 

Negativo Negativo Qualquer Positivo 
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4.5 Análise estatística 

O teste de Mann-Whitney U foi utilizado para comparar a idade dos pacientes dos 

grupos 1 (CDIS puro) e 2 (CDIS associado a invasão).  

A correlação entre as características dos componentes in situ e invasivo da mesma 

lesão foi feita pelo método de correlação de Sperman. 

As variáveis categóricas foram incluídas em tabelas de contingências e avaliadas 

pelo teste do qui-quadrado de Pearson nos grupos de interesse (graduação histológica, 

perfil molecular e presença de invasão). Odds ratio (razão de chance) com intervalo de 

confiança de 95% foi calculado para essas variáveis.  

As variáveis selecionadas desses resultados foram submetidas à análise 

multivariada por meio de regressão logística, utilizando o método stepwise para 

previsão de invasão estromal. 

Análise estatística foi realizada, utilizando o software IBM SPSS, versão 22.0 e o 

valor de p menor que 0,05 foi considerado significativo. 

 

4.6 Certificação institucional 

Projeto aprovado pelo Comitê Científico do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesp da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas, do Instituto do Câncer de São Paulo e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (processo 0276/10, vide anexo A).   
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Resultados 

 

Foram estudados 236 casos de CDIS, distribuídos em dois grupos: 90 casos de 

CDIS puro (grupo 1) e 146 de CDIS associados a carcinoma invasor (grupo 2). As 

características de idade, variáveis anatomopatológicas e perfil molecular dos grupos 1 e 

2 estão descritas na tabela 6.  

Tabela 6 –  Distribuição da idade das pacientes e variáveis anatomopatológicas nos 
236 casos de carcinoma ductal in situ (CDIS) quanto à presença de invasão 

  

Variáveis 
Grupo 1  

(CDIS puro)  

Grupo 2  
(CDIS com 

invasão) 
p* 

OR** 
(IC95%) 

Número (n) 90 146   

Idade (média) 58,45 58,53   

Baixo 63 (70%) 93/144 (64,6%) 
Grau  

Alto 27 (30%) 51/144 (35,4%) 
0,47 1,3 (0,7-2,2) 

Positivo 
180 casos 

76 (84,4%) 104 (71,2%) 
RE e/ou 

RP Negativo 
56 casos 

14 (15,6%) 42 (28,8%) 
0,03 

0,4561  
(0,2326-0,8944)

Negativo (0/1+) 
188 casos 69 (76,7%) 119 (81,5%) 

HER2 
Positivo (3+) 

48 casos 
21 (23,3%) 27 (18,5%) 

0,46 
1,34  

(0,705-2,55) 

Luminal, 
HER2-negativo 

163 casos 
65 (72,2%) 98 (67,1%) 

Luminal, 
HER2-positivo 

17 casos 
11 (12,2%) 6 (4,1%) 

HER2 
31 casos 

10 (11,1%) 21 (14,4%) 

Perfil 
molecular 

Triplo negativo 
25 casos 

4 (4,4%) 21 (14,4%) 

0,01 
3,6  

(1,2-10,9)*** 

Positivo 26/85(30,6%) 15/133 (11,3%) 
CK 5/6 

Negativo 59/85 (69,4%) 118/133 (88,7%) 
0,0007 

0,2885  
(0,1421-0,5857)

Positivo 9/85 (10,6%) 16/116 (13,8%) 
EGFR 

Negativo 76/85 (89,4%) 100/116 (86,2%) 
0,64 

1,3511  
(0,5664-3,2231)

* Teste do chi-quadrado; ** OR: odds ratio; ***	OR para invasão estromal em relação ao perfil triplo-
negativo 
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O perfil molecular associa-se ao grau histológico dos CDIS, conforme se observa 

na tabela 7. 

 

Tabela 7 –  Associação entre os perfis moleculares e a graduação histológica dos 
carcinomas ductais in situ 

 

Perfil molecular Baixo grau Alto grau TOTAL 

Luminal/HER2-negativo 143 18 161 

Luminal/HER2-positivo 6 11 17 

HER2 4 27 31 

Triplo-negativo 3 22 25 

TOTAL 156 78 234 

Chi-quadrado 117,03; p<0,0001 
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As tabelas 8 e 9 mostram as características de idade e perfil imunoistoquímico nos 

grupos 1 e 2 quando os CDIS são divididos em baixo e alto grau, respectivamente. 

 

Tabela 8 –  Características anatomopatológicas entre os 156 casos de carcinoma ductal 
in situ de baixo grau quanto à presença de invasão estromal 

 

Variáveis 
Grupo 1  

(CDIS puro)  
Grupo 2  

(CDIS + CDI) 
p OR*** 

(IC95%) 

Número (n) 63 93   

Idade (média) 58,45 58,53   

Positivo 62 (98,4%) 87 (93,5%) RE e/ou 
RP Negativo 1 (1,6%) 6 (6,5%) 

0,24* 
4,3  

(0,5-36,4) 

Negativo (0/1+) 60 (95,2%) 86 (92,5%) 
HER2 

Positivo (3+) 3 (4,8%) 7 (7,5%) 
0,74* 

1,6  
(0,4-6,5) 

Luminal 60 (95,2%) 83 (89,2%) 

Híbrido 2 (3,2%) 4 (4,3%) 

HER2 1 (1,6%) 3 (3,2%) 
Perfil 

molecular 

Triplo negativo  0 0 (0%) 

0,44** 
4,2  

(0,5-36,4)# 

Positivo 17/59 (28,8%) 7/86 (8,1%) 
CK 5/6 

Negativo 42/59 (71,2%) 79/86 (91,9%) 
0,002** 

4,5  
(1,7-11,9) 

Positivo 2/58 (3,4%) 3/76 (3,9%) 
EGFR 

Negativo 56/58 (96,6%) 73/76 (96,1%) 
1* 

1,1  
(0,2-7,1) 

* Fisher; ** Chi-quadrado; *** OR: odds ratio; # OR para invasão estromal nas lesões RE-negativas 
(HER2 e TN) 
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Tabela 9 –  Características anatomopatológicas entre os 78 casos de carcinoma ductal 
in situ de alto grau quanto à presença de invasão estromal 

 

Variáveis 
Grupo 1  

(CDIS puro)  
Grupo 2  

(CDIS + CDI) 
p* 

OR 
(IC95%) 

Número (n) 27 51   

Idade (média) 55,86 58,53   

Positivo 14 (51,8%) 15 (29,4%) RE e/ou 
RP Negativo 13 (48,2%) 36 (70,6%) 

0,09 
2,5  

(0,9-6,8) 

Negativo (0/1+) 9 (33,3%) 31 (60,8%) 
HER2 

Positivo (3+) 18 (66,7%) 20 (39,2%) 
0,04 

3,1  
(1,2-8,2) 

Luminal 5 (18,5%) 13 (25,5%) 

Híbrido 9 (33,3%) 4 (4,3%) 

HER2 9 (33,3%) 2 (3,9%) 
Perfil 

molecular 

Triplo negativo  4 (14,8%) 18 (35,3%) 

0,003 
0,09  

(0,02-0,3)**

Positivo 9/26 (34,6%) 8/47 (17%) 
CK 5/6 

Negativo 17/26 (65,4%) 39/47 (83%) 
0,16 

2,5  
(0,8-7,8) 

Positivo 7 (25,9%) 13/40 (32,5%) 
EGFR 

Negativo 20 (74,1%) 27/40 (67,5%) 
0,76 

0,7  
(0,2-2,1) 

* Fisher; **OR para invasão estromal nas lesões HER2-positivas (luminal B/HER2 e HER2) 
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A tabela 10 mostra a expressão de CK 5/6 nos grupos 1 e 2 de acordo com o perfil 

molecular nos CDIS. Houve maior expressão de CK5/6 nos tumores HER2, seguido dos 

TN. O chi-quadrado na comparação entre todos os tipos moleculares quanto à expressão 

de CK5/6 foi 6,79 (p=0,08). Na comparação entre tumores RE-positivos (luminal e 

luminalB/HER2) e RE-negativos (HER2 e TN), o chi-quadrado foi 4,99 (p=0,02), 

indicando maior frequência de expressão de CK5/6 nesses tumores. 

 

Tabela 10 –  Expressão de citoqueratinas basais CK 5/6 em células epiteliais dos 
carcinomas ductais in situ de acordo com o perfil molecular  

 

Citoqueratina CK5/6 Perfil molecular 
(CDIS) Positivo Negativo 

TOTAL 

Luminal 23 (15,4%) 126 (84,6%) 149 

Híbrido 2 (12,5%) 14 (87,5%) 16 

HER2 10 (34,5%) 19 (65,5%) 29 

TN 6 (25%) 18 (75%) 24 

TOTAL 41 177 218 
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A tabela 11 mostra a associação das características histológicas e 

imunoistoquímicas entre os componentes in situ e invasivo das neoplasias do grupo 2. 

Houve correlação significativa entre grau nuclear (p<0,0001), expressão de RE/RP 

(p<0,0001), superexpressão de HER2 (p<0,0001) e perfil molecular (p<0,0001) entre os 

componentes in situ e invasivo. O valor do coeficiente de correlação variou de 0,918 

(HER2) a 0,967 (perfil molecular). 

 

Tabela 11 –  Comparação entre as características histológicas e imunoistoquímicas 
dos componentes in situ e invasivo da mesma lesão dos 146 casos de 
carcinomas ductais invasivos (grupo 2) 

 

Variáveis 
Componente  

in situ 
Componente 

invasivo 

Baixo 95 92 
Grau  

Alto 51 54 

Positivo 104 106 
RE e/ou RP 

Negativo 42 40 

Positivo 27 26 
HER2 

Negativo 119 120 

Positivo 15 14 

Negativo 118 132 CK 5/6 

Não avaliável 13 0 

Positivo 16 22 

Negativo 100 107 EGFR 

Não avaliável 30 17 

Luminais, HER2-
negativo 

98 98 

Luminal B, 
HER2-positivo 

6 8 

HER2 21 18 

Perfil 
imunoistoquímico 

Triplo-negativo 21 22 

Basal-símile 10 15 

Não basal 6 7 Triplo-negativos 

Não avaliável 5 0 
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A expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais nos CDIS nos 

grupos 1 e 2 está descrita na tabela 12. Os CDIS associados a invasão mostraram 

redução na expressão dos marcadores, mas esta atingiu níveis de significância somente 

com SMMHC, CD10 e vimentina. Calponina, p63 e CK5/6 ficaram no limite de 

significância.  

 

Tabela 12 -  Expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais em 
CDIS quanto à presença de invasão estromal 

 

Marcador 
Nível de 

expressão 
(escores) 

Grupo 1 
(CDIS puro) 

Grupo 2 
(CDIS com 

invasão 
TOTAL p OR** 

Baixo (0/1) 55 (30,4%) 
126 

(69,6%) 
181 

(100%)  
SMMHC 

Alto (2/3) 30 (88,2%) 4 (11,8%) 34 
(100%) 

<0,0001 
17,1 

(5,8-51,1) 

Baixo (0/1) 2 (4,4%) 43 (95,6%) 45 
(100%) 

CD10 
Alto (2/3) 86 (49,4%) 88 (50,6%) 174 

(100%) 

<0,0001 
21,0  

(4,9-89,4) 

Baixo (0/1/2) 23 (31,5%) 50 (68,5%) 73 
(100%) 

Calponina 
Alto (3) 66 (44,6%) 82 (55,4%) 148 

(100%) 

0,06 
1,7  

(0,97-3,1) 

Baixo (0/1/2) 38 (35,2%) 70 (64,8%) 108 
(100%) 

p63 
Alto (3) 51 (48,1%) 55 (51,9%) 106 

(100%) 

0,055 
1,7  

(0,98-2,9) 

Baixo (2) 5 (17,2%) 24 (82,8%) 29 
(100%) 

Vimentina 
Alto (3) 83 (43,5%) 

108 
(66,5%) 

191 
(100%) 

0,01 
3,7  

(1,3-10,1) 

Baixo (0/1) 30 (32,6%) 62 (67,4%) 92 
(100%) 

CK5/6 
Alto (2/3) 54 (47,8%) 64 (51,2%) 118 

(100%) 

0,054 
1,7  

(0,9-3) 

Baixo (0/1/2) 4 (40%) 6 (60%) 10 
(100%) 

AML 
Alto (3) 85 (42,5%) 

115 
(57,5%) 

200 
(100%) 

0,87 
1,1  

(0,3-4,0) 



Resultados 

	

58

Os resultados da expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais 

nos CDIS de baixo grau e alto grau estão sumarizados nas tabelas 13 e 14, 

respectivamente. Os marcadores SMMHC e CD10 mostraram redução significativa de 

expressão no grupo dos CDIS com invasão nos dois grupos (alto e baixo grau). No 

grupo de baixo grau, observou-se redução significativa na expressão de p63, enquanto 

nas neoplasias de alto grau houve redução na expressão de CK5/6. 

 

Tabela 13 –  Expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais nos 
CDIS de baixo grau quanto à presença de invasão 

 

Marcador 
Nível de 

expressão 
(escores) 

Grupo 1  
(CDIS puro) 

Grupo 2 
(CDIS com 

invasão) 
p OR (IC95%) 

Baixo (0/1) 
122 casos 

41 (33,6%) 81 (66,4%) <0,0001 11,8 (3,3-42,6) 
SMMHC 

Alto (2/3) 
21 casos 

18 (85,7%) 3 (14,3%) 
  

Baixo (0/1) 
28 casos 

1 (3,6%) 27 (96,4%) <0,0001 27,4 (3,6-208,6)
CD10 

Alto (2/3) 
119 casos 

60 (50,4%) 59 (49,6%) 
  

Baixo (0/1/2) 
 38 casos 

16 (42,1%) 22 (57,9%) 0,93 1,1 (0,5-2,3) 
Calponina 

Alto (3) 
103 casos 

46 (44,7%) 57 (55,3%) 
  

Baixo (0/1/2) 
72 casos 

27 (37,5%) 45 (62,5%) 0,001 3,6 (1,7-7,8) 
p63 

Alto (3) 
51 casos 

35 (68,6%) 16 (31,4%) 
  

Baixo (2) 
20 casos 

5(25%) 15 (75%) 0,15 2,4 (0,8-7,1) 
Vimentina 

Alto (3) 
125 casos 

56 (44,8%) 69 (55,2%) 
  

Baixo (0/1) 
71 casos 

26 (36,6%) 45 (63,4%) 0,35 1,4 (0,7-2,8) 
CK5/6 

Alto (2/3) 
70 casos 

32 (45,7%) 38 (54,3%) 
  

Baixo (0/1/2) 
12 casos 

3(25%) 9 (75%) 0,41 2,1 (0,5-8,2) 
AML 

Alto (3) 
144 casos 

60 (41,7%) 84 (58,3%) 
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Tabela 14 –  Expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais nos 
CDIS de alto grau quanto à presença de invasão 

 

Marcador 
Nível de 

expressão 
Grupo 1 

(CDIS puro) 

Grupo 2 
(CDIS com 

invasão) 
p OR (IC95%) 

 Baixo (0/1) 
59 casos 

14 (23,7%) 
45 

(76,3%) 
0,0008 38,6  

(4,6-323,4) 
SMMHC 

Alto (2/3) 
13 casos 

12 (92,3%) 1 (7,7%)   

 Baixo (0/1) 
17 casos 

1 (5,9%) 16 (94,1%) 0,01 14,3  
(1,7-115,8) 

CD10 
Alto (2/3) 
55 casos 

26 (47,3%) 29 (52,7%)   

Baixo (0/1/2) 
28 casos 

7 (25%) 21 (75%) 0,09 2,4 (0,8-6,8) 
Calponina 

Alto (3) 
45 casos 

20 (44,4%) 25 (55,6%)   

Baixo (0/1/2) 
27 casos 

11 (40,7%) 16 (59,3%) 0,34 1,6 (0,6-4,7) 
p63 

Alto (3) 
30 casos 

16 (53,3%) 14 (47,6%)   

Baixo (2) 
9 casos 

0 (0%) 9 (100%) 0,08 13,2 (0,7-236,9) 
Vimentina 

Alto (3) 
66 casos 

27 (40,9%) 39 (59,1%)   

Baixo (0/1) 
21 casos 

4 (19%) 17 (81%) 0,04 3,6 (1,0-12,3) 
CK5/6 

Alto (2/3) 
48 casos 

22 (45,8%) 26 (54,2%)   

Baixo (0/1/2) 
6 casos 

1 (16,7%) 5 (83,3%) 0,30 3,1 (0,3-28,7) 
AML 

Alto (3) 
67 casos 

26 (38,8%) 41 (61,2%)   
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A expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais em relação ao 

perfil molecular por imunoistoquímica nos CDIS está apresentada na tabela 15. 

Nenhum dos marcadores apresentou associação significativa com o perfil molecular. 

 

Tabela 15 –  Expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais dos 
CDIS quanto ao perfil molecular 

 

*chi-quadrado, comparando os perfis com receptor de estrogênio positivo (luminais, com e sem HER2-
positivo) com os negativos (HER2 e triplo-negativos) 

 

 

Marcador 
Níveis de 
expressão 

Luminal A e 
luminal 

B/HER2-
negativo  

Luminal 
B/HER2-
positivo 

HER2 
Triplo-

negativo 
p* 

 Baixo (0/1) 
181 casos 124 13 24 20 

SMMHC 
Alto (2/3) 
34 casos 23 4 3 4 

0.80 

 Baixo (0/1) 
88 casos 59 4 11 14 

CD10 
Alto (2/3) 
131 casos 91 13 17 10 

0,24 

Baixo (0/1/2) 
73 casos 45 4 12 12 

Calponina 
Alto (3) 

148 casos 105 13 18 12 
0.06 

Baixo (0/1/2) 
108 casos 76 6 12 14 

p63 
Alto (3) 

106 casos 70 11 16 9 
0,94 

Baixo (2) 
29 casos 20 0 3 6 

Vimentina 
Alto (3) 

191 casos 129 17 27 18 
0,52 

Baixo (0/1) 
92 casos 69 5 7 11 

CK5/6 
Alto (2/3) 
118 casos 75 11 19 13 

0,27 

Baixo (0/1/2) 
18 casos 12 0 2 4 

AML 
Alto (3) 

200 casos 137 17 26 20 
0,49 
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Selecionamos as variáveis grau, perfil molecular, CK5/6 no epitélio, e os 

marcadores mioepiteliais SMMHC e CD10 para criar o modelo de regressão logística 

pelo método stepwise que prevê invasão estromal nos CDIS. Os resultados estão 

sumarizados na tabela 16. Este modelo antecipa corretamente o desfecho de 75,73% do 

total dos casos. A previsão de invasão estromal é de 94,4%, enquanto que o de sua 

ausência soma 46,9% dos casos. 

 

Tabela 16 –  Variáveis relacionadas à presença de invasão estromal em carcinomas 
ductais in situ após regressão logística pelo método stepwise 

 

Variável OR (IC 95%) p 

Perfil molecular triplo-negativo 5,41 (1,36-21,47) 0,02 

Expressão de CK5/6 no epitélio 
neoplásico 

0,37 (0,15-0,92) 0,03 

Alta expressão de SMMHC em 
células mioepiteliais 

0,08 (0,02-0,28) 0,0001 

Baixa expressão de CD10 em 
células mioepiteliais 

6,27 (2,87-13,69) <0,0001 
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Discussão 

 

A transição do carcinoma in situ para o carcinoma invasivo é o passo fundamental 

no processo da carcinogênese mamária, implicando risco de morte da paciente. Ao 

mesmo tempo, buscam-se melhores parâmetros de tratamento para lesões precursoras a 

fim de evitar procedimentos desnecessários, como biópsia do linfonodo sentinela ou a 

realização de radioterapia em lesões com baixo risco de invasão estromal.  

Em nosso estudo buscamos avaliar melhor a agressividade dos CDIS, associando 

características que são, potencialmente, as maiores definidoras de seu comportamento: o 

perfil molecular da neoplasia (50, 51, 69, 101) e sua interação com o microambiente 

circunjacente (84, 87, 88), esta refletida na provável disfunção nas células mioepiteliais e 

sua expressão imunoistoquímica reduzida.  

De antemão podemos citar como limitações do estudo a análise retrospectiva dos 

casos, a avaliação de parte das lesões por TMA, substituindo a análise da lesão inteira, 

com possível perda de áreas heterogêneas com maior ou menor agressividade (116, 117). 

Sabemos também que os parâmetros anatomopatológicos são passíveis de subjetividade 

em sua avaliação, tanto na graduação histológica quanto na interpretação 

imunoistoquímica, especialmente em critérios não estabelecidos como os níveis de 

expressão dos marcadores mioepiteliais nas células mioepiteliais nos CDIS. O grande 

número de parâmetros para avaliação, como grau nuclear, perfil molecular e marcadores 

mioepiteliais com diferentes níveis de expressão diminuem o poder estatístico dos 

achados pela redução do número de casos em cada subgrupo avaliado. 

Porém, como vantagens do estudo podemos citar a média de idade muito 

semelhante entre os grupos, parâmetros histológicos (26, 27) e imunoistoquímicos (43, 44, 88) 
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de avaliação com critérios previamente estabelecidos e definidos, incorporados à rotina, 

além de avaliação dos casos pelo mesmo observador. Também citamos a utilização de 

métodos anatomopatológicos reprodutíveis, que já estão inseridos na rotina, como 

avaliação histológica e imunoistoquímica. Esta última utilizada, também, para 

classificar os perfis moleculares por meio de método de menor custo e mais reprodutível 

em larga escala que métodos moleculares (33, 118-121). A casuística tem grande número de 

CDIS puros e associados a carcinoma invasivo. E, finalmente, a avaliação de casos foi 

realizada exatamente como na prática clínica, com o diagnóstico inicial determinando a 

conduta subsequente. 

O estudo em amostras de TMA, apesar do risco de viés devido à heterogeneidade 

tumoral, é custo-efetivo e permite a avaliação de grande número de amostras, 

aumentando o poder estatístico dos resultados e compensando riscos. Nos CDIS outros 

autores, como Tamimi et al., também o utilizaram e alguns de seus resultados, 

sobretudo os comparativos entre estas lesões e os carcinomas invasores, foram 

semelhantes aos nossos (51). Pensando em risco de falhas de representatividade Quintayo 

et al. desenvolveram, inclusive, um módulo de criação virtual de amostras de TMA para 

determinação do número ideal de cores e validação de escores de RE, RP e HER2 em 

CDIS (122). 

Observamos semelhança entre o componente in situ e o componente invasor de 

uma mesma lesão, tanto sob o ponto de vista histológico (grau nuclear), quanto 

imunoistoquímico (expressão de RE/RP, HER2) e do perfil molecular, consoante com 

dados de literatura (53, 100, 123).  

Na comparação entre os CDIS puros (grupo 1) e os associados a carcinoma invasor 

(grupo 2), notamos maior expressão de receptores hormonais, conforme esperado, pois 

são lesões de menor grau e menor agressividade (54, 124). Utilizando a mesma linha de 
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raciocínio, seria esperada maior expressão de HER2 no grupo 2, isto é, nas lesões mais 

agressivas, com invasão estromal. No entanto, isto não foi observado, pois o número de 

CDIS com superexpressão de HER2 foi maior no grupo 1 que no grupo 2, apesar de a 

diferença não ser estatisticamente significativa em nossa casuística. Tamimi et al. 

também encontraram maior prevalência da expressão de HER2 nos CDIS, discutiram 

seu achado, constatando que era consistente com o observado em outros estudos; a 

seguir, sugeriram hipóteses: alguns CDIS perderiam a expressão de HER2 ao 

progredirem para doença invasiva; carcinomas invasivos se originariam mais 

frequentemente de CDIS HER2-negativos que de CDIS HER2-positivos; ou, ainda, 

poderia haver um viés por maior detecção mamográfica de CDIS HER2-positivos, já 

que são associados a comedonecrose e, consequentemente, a calcificações mais 

suspeitas, portanto mais biopsiados. Voltando a nossos achados, a superexpressão de 

HER2 foi dividida entre os casos associados à expressão de receptores hormonais 

(luminal B/HER2) e os enriquecidos (HER2). Observamos que não havia diferença 

entre os grupos 1 e 2 no subtipo HER2, mas no subtipo luminal B/HER2, com menor 

ocorrência de invasão estromal neste. Nossos resultados estão concordes com a 

literatura (51) e mesmo na prática clínica, aonde nos deparamos com casos de CDIS 

extensos do subtipo luminal B/HER2 em que não se identifica invasão estromal. 

Um achado interessante foi a menor propensão da presença de invasão estromal 

nos CDIS com expressão de citoqueratina 5/6. Esse fato ocorreu em todos os subtipos 

avaliados, à exceção dos CDIS triplo-negativos. Neste subtipo, a expressão de CK5/6 

não esteve associada a menor probabilidade de invasão. Trask et al. (125) mostravam, já 

em 1990, que a expressão reduzida de CK5/6 estaria relacionada à progressão tumoral. 

Porém, os relatos subsequentes referem-se apenas a seu papel na definição morfológica 

de lesões pré-malignas da mama, como no diagnóstico diferencial com proliferações 
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benignas (126, 127), ou como na identificação do subtipo basal-símile nos carcinomas 

mamários a partir de imunoistoquímica, tanto dos carcinomas invasivos quanto dos 

CDIS, mostrando relação com pior prognóstico (53, 100, 128). Novos estudos prospectivos, 

com maior tempo de seguimento e análise sistemática dos parâmetros 

anatomopatológicos são necessários para validar esses achados.  

Notamos forte associação da redução na expressão imunoistoquímica dos 

marcadores mioepiteliais SMMHC e CD10 com a probabilidade de invasão estromal. 

Como modelo de exemplo prático, em um caso de CDIS de qualquer perfil molecular 

diagnosticado inicialmente e que tenha alta expressão (níveis 2 ou 3 de expressão) do 

marcador SMMHC há apenas 11,3% de chance de existir invasão estromal após análise 

do material retirado subsequentemente. Se, no mesmo caso de CDIS, o marcador CD10 

apresentar baixa expressão (níveis 0 ou 1 de expressão), a probabilidade da presença um 

carcinoma invasor no espécime cirúrgico subsequente será 95,6%.  

É possível melhorar mais o nível de predição de comportamento da lesão. Por 

exemplo, em um caso de CDIS de alto grau histológico e que mostre expressão alta 

(níveis 2 ou 3 de expressão) do marcador SMMHC, há 7,7% de probabilidade de 

associação com carcinoma invasor no espécime cirúrgico subsequente. Mais 

interessante ainda é o fato que a invasão só esteve associada, nesse subgrupo de alto 

grau, ao subtipo molecular triplo-negativo, com ausência de invasão estromal nos 

demais subtipos (luminal, luminal/HER2-positivo e HER2). Isto é, em 100% dos casos 

de CDIS de alto grau com perfil molecular luminal, luminal/HER2-positivo ou HER2 

por nós avaliados, não houve invasão estromal se o tumor apresentasse alta expressão 

de SMMHC, mesmo após ressecção cirúrgica da lesão. O total de nove casos nesta 

situação é baixo, mas certamente a identificação de qualquer subgrupo passível de 

melhor previsão sobre a invasão estromal é válida, mesmo com baixa prevalência. 
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Outros exemplos de CDIS que mostraram 100% de predição de seu 

comportamento em relação à invasão estromal foram aqueles com baixa expressão 

(níveis 0 ou 1) de CD10. Todos os CDIS de alto grau não triplo-negativos, assim como 

todos os CDIS com grau nuclear 2 ou 3, apresentaram invasão estromal associada na 

análise do material cirúrgico subsequente, totalizando 21 casos. 

Portanto, apesar de não prever a absoluta certeza de presença, ou não, de invasão 

estromal associada aos CDIS em todos os subtipos, certamente a avaliação dos 

marcadores mioepiteliais associada à avaliação quantitativa dos marcadores 

mioepiteliais pode ajudar a estimar o risco de invasão estromal e aprimorar o 

planejamento terapêutico para a paciente. Para os CDIS de baixo grau, mostramos a 

menor associação de invasão estromal quando da expressão de CK5/6 por suas células 

epiteliais. Já nos CDIS de alto grau, os marcadores SMMHC e CD10 podem majorar a 

predição do risco de invasão estromal, talvez em 100% de acurácia nos perfis 

moleculares não triplo-negativos. Estudos prospectivos subsequentes confirmarão ou 

demonstrarão os reais níveis de acurácia desses achados. 
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Conclusões 

 

O risco de invasão estromal em carcinomas ductal in situ (CDIS) está associado, 

principalmente, ao perfil molecular triplo-negativo e à perda da expressão do marcador 

CD10 pelas células mioepiteliais, e é inversamente proporcional à expressão de 

citoqueratinas basais CK5/6 pelas células epiteliais neoplásicas e à forte expressão do 

marcador SMMHC em células mioepiteliais. 

Baseando-se na expressão imunoistoquímica de receptores hormonais e da 

oncoproteína HER2, perfis moleculares são encontrados nos CDIS à semelhança dos 

carcinomas invasivos, nas seguintes frequências: luminal/HER2-negativo (69,1%), 

luminal/HER2-positivo (7,2%), HER2 (13,1%) e triplo-negativo (10,6%).  

O perfil molecular luminal se associa a lesões de baixo grau, enquanto as lesões de 

alto grau tendem a apresentar os perfis moleculares HER2 e triplo-negativo.  

O perfil triplo-negativo esteve mais associado com invasão estromal. No grupo de 

carcinomas ductal in situ de baixo grau, o perfil molecular não mostrou associação 

significativa com invasão estromal. No grupo de alto grau, os perfis com expressão de 

HER2 (luminal/HER2 e HER2) foram mais frequentes nas neoplasias não invasoras. 

Os perfis moleculares dos componentes in situ e invasivo de mesma lesão foram 

semelhantes. 

A expressão da citoqueratina basal 5/6 nos CDIS esteve associada a menor 

probabilidade de invasão estromal, especialmente nos CDIS de baixo grau. Entretanto, a 

frequência de expressão deste marcador foi maior nos perfis moleculares RE-negativos 

(HER2 e triplo-negativo). 
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A expressão imunoistoquímica dos marcadores mioepiteliais nas células 

mioepiteliais mostrou-se reduzida e associada à invasão estromal especialmente com os 

marcadores SMMHC e CD10. Esta associação aconteceu tanto nos CDIS de baixo 

quanto de alto grau. 

Não houve associação significativa entre a expressão de marcadores mioepiteliais e 

o perfil molecular, com base na imunoistoquímica. 
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Anexos 
 
 
Anexo A: Aprovação pela Comissão de Ética 
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