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RESUMO 

 

Donato AR. Aspectos epidemiológicos, clinicopatológicos e terapêuticos de pacientes 

com tumor phyllodes borderline e maligno da mama [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: Os tumores phyllodes borderline e maligno da mama apresentam 

tendência a rápido crescimento e possibilidade de evolução com metástases à distância. 

Exérese cirúrgica da lesão é o tratamento padrão-ouro, não havendo papel claro para as 

terapias adjuvantes na condução desses tumores. Foram avaliados dados 

epidemiológicos, clinicopatológicos e de tratamento, bem como os desfechos das 

pacientes com tumor phyllodes borderline e maligno acompanhadas em nossas 

instituições. MÉTODOS: Coorte retrospectiva com análise de dados coletados em 

prontuário com seguimento de janeiro de 2007 a dezembro de 2018, incluindo variáveis 

clínicas, patológicas e de seguimento, além de análise de fatores de risco e sobrevida.  

RESULTADOS: Foram incluídas no estudo 22 pacientes com tumor phyllodes 

borderline e 29 com tumor phyllodes maligno. Tumores malignos apresentaram maiores 

dimensões (p=0.013) e foram mais frequentemente tratados com mastectomia 

(p=0.007). Cirurgia conservadora (p=0.010), margens cirúrgicas comprometidas 

(p=0.020) e ausência de radioterapia adjuvante (p=0.002) foram associados com 

aumento de recidiva local. Na análise multivariada, pacientes que realizaram 

radioterapia apresentaram menor recidiva (aHR=0.06; IC95% 0.01-0.33). Pior 

sobrevida livre de doença foi observada nas pacientes com margens cirúrgicas 

comprometidas (p=0.034), pleomorfismo acentuado (p=0.045), necrose (p=0.048), e 

naquelas não submetidas à radioterapia (p=0.010). CONCLUSÃO: A realização de 

radioterapia adjuvante atuou como fator protetor, reduzindo o risco de recidiva local na 

coorte geral de tumores phyllodes e no subgrupo de tumores phyllodes malignos. 

Descritores: Tumor filoide; Tumor filoide borderline; Tumor filoide maligno; Mama; 

Doença da mama fibrocística; Doenças da mama; Neoplasias da mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Donato AR. Epidemiological, clinicopathological and therapeutic aspects of patients 

with malignant and borderline phyllodes tumor of the breast [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

INTRODUCTION: Borderline and malignant phyllodes tumor of the breast tend to 

grow rapidly and may progress with distant metastases. Surgical excision of the lesion 

is the gold standard treatment, with no clear role for adjuvant therapies in the 

management of these tumors. Epidemiological, clinicopathological and treatment data 

were evaluated, as well as outcomes of patients diagnosed with borderline and 

malignant phyllodes tumor of the breast followed at our institutions. METHODS: 

Retrospective cohort with analysis of data collected from medical records, with follow-

up from January 2007 to December 2018, including clinical, pathological and follow-up 

variables, in addition to the analysis of risk factors and survival. RESULTS: 22 patients 

with borderline phyllodes tumor and 29 with malignant phyllodes tumor were included 

in the study. Malignant tumors had larger dimensions (p=0.013) and were more 

frequently treated with mastectomy (p=0.007). Conservative surgery (p=0.010), positive 

surgical margins (p=0.020) and absence of adjuvante radiotherapy (p=0.002) were 

associated with increased local recurrence. In multivariate analysis, patients who 

underwent radiotherapy showed less recurrence (aHR=0.06; IC95% 0.01-0.33). Worse 

disease-free survival was observed in patients with positive surgical margins (p=0.034), 

marked pleomorphism (p=0.045), necrosis (p=0.048) and in those not submitted to 

radiotherapy (p=0.010). CONCLUSION: Adjuvant radiotherapy acted as a protective 

factor, reducing the risk of local recurrence in the gerenal cohort of phyllodes tumors 

and in the subgroup of malignant phyllodes tumors. 

Descriptors: Phyllodes tumor; Borderline phyllodes tumor; Malignant phyllodes tumor; 

Breast; Fibrocystic breast disease; Breast diseases; Breast neoplasms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tumor phyllodes (TP) mamário é um tipo raro de neoplasia fibroepitelial1, 

classificado em subtipos benigno, borderline e maligno1-7. Ocorre mais frequentemente em 

mulheres de 35 a 55 anos1,2 e não apresenta etiologia elucidada1.   

A alta recidiva local (RL) é o fator prognóstico mais importante desses tumores. Os 

principais preditores de recorrência são margens cirúrgicas comprometidas pela doença e 

diâmetro do tumor maior que 10,0 cm8. Além disso, os subtipos borderline e maligno 

apresentam tendência a rápido crescimento e possibilidade de evolução com metástases à 

distância2.  

Exérese cirúrgica da lesão é o tratamento padrão-ouro1, embora não haja consenso 

sobre a extensão ideal da margem cirúrgica. Kapiris et al.9 não encontraram diferença entre 

ressecção local ampla e mastectomia (MT) para tumores phyllodes (TPs) malignos e 

sugeriram a importância das margens cirúrgicas negativas no controle da recorrência local e 

metástase. A taxa de RL, mesmo após excisão ampla, é de 21 a 36% para TPs borderline e 

maligno10. 

Terapias adjuvantes não possuem papel claro no tratamento do tumor phyllodes, com 

resultados contraditórios apresentados na literatura11. Os estudos não evidenciam benefício 

em sobrevida com uso de quimioterapia adjuvante12-16 e, a despeito da presença de receptores 

hormonais positivos em alguns desses tumores, a terapia hormonal não se mostrou efetiva10. 

O efeito exato da radioterapia (RT) tem sido o foco de muitos pesquisadores2. Belkacémi et 

al.17 e Barth et al.18 relataram melhor controle local em phyllodes borderline e maligno com 

radioterapia pós-operatória, sem, no entanto, alterar a sobrevida global.  

Apesar da baixa incidência desse tipo de tumor, pacientes com TP borderline e 

maligno são rotineiramente encaminhadas a centros de referência em câncer de mama como o 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Esses tumores detêm grande 

importância clínica, visto que, quando não adequadamente tratados, podem apresentar 

evolução e prognóstico desfavoráveis.  

Devido à sua infrequência, dados epidemiológicos e terapêuticos são escassos na 

literatura. Apesar de haver consenso a respeito do tratamento cirúrgico primário, as 

informações quanto ao melhor tipo de cirurgia, ao tamanho da margem de ressecção, bem 

como à necessidade e ao benefício de terapias adjuvantes, são conflitantes. Dessa forma, o 

levantamento e a análise de dados das pacientes com tumores phyllodes borderline e 
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malignos, acompanhadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP) e no ICESP, centros de atenção terciária de referência nacional, 

podem auxiliar na melhor compreensão da doença.  

O entendimento mais aprofundado dessa enfermidade pode propiciar o 

estabelecimento de estratégias para redução das recidivas e de protocolos de tratamento, 

visando à obtenção de melhores desfechos clínicos, com maior sobrevida.  

Hipótese: pacientes com tumor phyllodes borderline e maligno, tratadas com 

radioterapia adjuvante, apresentam melhor desfecho clínico, com menor taxa de recorrência 

local, maior sobrevida livre de doença e maior sobrevida livre de recidiva local. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar dados epidemiológicos e clinicopatológicos, bem como os resultados do 

tratamento de pacientes com diagnóstico de tumor phyllodes mamário borderline e maligno.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Descrever os dados epidemiológicos e as características clinicopatológicas das 

pacientes com tumor phyllodes borderline e maligno da mama.  

Avaliar os tipos de tratamentos realizados. 

Verificar a ocorrência de recidivas locais e metástases à distância. 

Correlacionar fatores associados à evolução favorável ou desfavorável do tumor 

phyllodes mamário borderline e maligno. 

Apresentar fatores associados à piora da taxa de sobrevida livre de doença, sobrevida 

livre de recidiva local, sobrevida livre de metástases e sobrevida global das pacientes. 

Apresentar taxas de sobrevida global da coorte geral de pacientes, do grupo de 

tumores phyllodes borderline e do grupo de tumores phyllodes malignos em dois e cinco anos 

de seguimenento. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Epidemiologia 

 

O tumor phyllodes foi descrito pela primeira vez em 1774 como uma espécie de 

fibroadenoma gigante, e, em 1838, foi nomeado “cystosarcoma phyllodes” pelo alemão 

Johannes Müller4,13,19,20. Em 1982, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adaptou a 

terminologia, designando-o de tumor phyllodes4,21,22 e o classificou em benigno, borderline e 

maligno21. O vocábulo “phyllodes”, de origem latina (phyllodium) e grega (phullodes), 

significa “semelhante à folha”7, padrão que qualifica a aparência histológica desse tumor23. 

Acreditava-se que consistia numa lesão benigna, mas, em 1867, Virchow caracterizou esse 

tumor como de malignidade limitada, capaz de metastatizar24. Em 1943, Cooper e Ackerman 

confirmaram o potencial de malignidade dessas neoplasias25.  

Os tumores phyllodes representam 0,3% a 1,0% de todas as neoplasias primárias da 

mama e 2% a 3% das lesões fibroepiteliais, nos países ocidentais1,2,5,10,11,26-28, com incidência 

anual estimada de 2,1 casos por um milhão de mulheres10,11,29,30. Podem ocorrer em qualquer 

idade, acometendo desde pacientes na faixa pré-puberal até idosas. Entretanto, são mais 

frequentes em mulheres de 35 a 55 anos1,2,6,24,31,32, com pico de incidência entre 45 e 49 

anos19 e média de idade, ao diagnóstico, de 45 anos33. É muito raro em homens, com alguns 

poucos relatos na literatura4. Revisão publicada em 2003, com busca desde 1838, encontrou 

apenas 12 casos no sexo masculino34.  

Mulheres brancas latinas, hispânicas e asiáticas apresentam maior incidência da 

doença11,35,36. A distribuição etária segue um padrão de predileção étnica, com mulheres 

asiáticas tendo TPs diagnosticados em idade mais jovem, quando comparadas com 

caucasianas31. Sun et al.37 descreveram, dois casos de tumor phyllodes, em chinesas de 30 

anos de idade. Alguns estudos mostram, ainda, características distintas do tumor em relação à 

raça. As mulheres hispânicas podem apresentar tumores maiores e de maior grau33. 

Publicações prévias relataram que a população pediátrica tem maior probabilidade de evoluir 

com tumor phyllodes maligno (TPM) em comparação aos adultos38. 
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3.2 Fisiopatologia 

 

Sua etiologia ainda não foi elucidada, e não há agentes predisponentes conhecidos1,4. 

Fatores de risco genéticos para tumor phyllodes são desconhecidos, mas a literatura o 

descreve em pacientes portadoras de síndrome Li-Fraumeni21 e o desenvolvimento da doença 

em pares de mães e filhas. Casos raros de TP em homens são frequentemente associados com 

ginecomastia, sugerindo um papel para o desequilíbrio hormonal. Pesquisadores postularam 

que a indução estromal de TPs pode ocorrer devido a fatores de crescimento produzidos pelo 

epitélio da mama. Trauma, gravidez, atividade estrogênica aumentada e lactação 

ocasionalmente têm sido implicados como fatores estimulantes para o crescimento do 

tumor14,25,27. 

Ao contrário do carcinoma mamário, o tumor phyllodes se origina do estroma 

intralobular e periductal da mama31,39, provavelmente na unidade ducto lobular terminal39. 

Pertence ao grupo das lesões fibroepiteiliais, as quais incluem uma combinação de 

componentes epiteliais e estromais1,23,37. A presença desses dois componentes é necessária 

para confirmar o diagnóstico dessa neoplasia19, visto que, na ausência do componente 

epitelial, faz-se o diagnóstico de sarcoma da mama24. Do ponto de vista histopatológico, a 

porção epitelial é benigna, e os elementos estromais, constituídos de fibroblastos 

hiperproliferativos dispostos em arranjos anômalos (em malha, em espiral ou trançados), são 

os componentes neoplásicos do tumor2. São também o ponto-chave na diferenciação entre os 

tipos de lesão fibroepitelial (fibroadenomas e TP), na distinção entre os subtipos de TP10,26,30, 

além de determinarem o comportamento patológico da doença19.  Interações que ocorrem 

entre o epitélio e o estroma parecem contribuir para a sua patogênese. Durante a progressão 

maligna, o estroma se torna independente das interações epiteliais, passando a ter crescimento 

autônomo21. 

Histologicamente, o TP é caracterizado por estroma hipercelular expandido, com 

padrão de crescimento intracanalicular aumentado, exibindo arquitetura marcadamente 

distinta pela formação de estruturas semelhantes a folhas, em fendas irregulares, alongadas, 

revestidas por dupla camada de epitélio, que se projetam em espaços císticos. Esse 

componente epitelial consiste de epitélio luminal bem diferenciado, circundado por uma 

camada de células mioepiteliais14,20,32,34,40,41. Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, 

metaplasia apócrina ou escamosa, hiperplasia ductal usual, além de células estromais gigantes 

podem ser encontradas4,21.  
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A coexistência de TP com carcinoma mamário é um evento raro4,32,37. Esses tumores 

podem ser abrigados de duas formas: como lesão distinta na mama ipsilateral ou 

contralateral, ou ainda habitando o tumor phyllodes. Diferentes tipos de carcinoma foram 

relatados na literatura, em associação com o TP, incluindo carcinoma ductal in situ, 

carcinoma tubular, carcinoma invasivo ductal e lobular e carcinoma de células escamosas. A 

detecção do carcinoma sincrônico é relevante, já que isso pode indicar a necessidade de 

abordagem linfonodal e de terapias adjuvantes. O tratamento deve ser orientado pelo tipo e 

estadiamento do carcinoma diagnosticado32,37.   

Macroscopicamente, o tumor phyllodes forma massas salientes, firmes e circunscritas, 

podendo ser circundadas por uma pseudocápsula (tecido mamário denso e comprimido, 

contendo projeções microscópicas da lesão). A superfície de corte é branca acinzentada, 

acastanhada ou rosada, com aparência homogênea ou com fendas curvas que lembram botões 

de folhas. Áreas mixoides, espaços císticos, zonas de hemorragia e necrose podem ser 

encontrados1,4,14. As formas malignas são menos delimitadas e têm, frequentemente, um 

infiltrado macroscópico de tecido mamário circunjacente42.  

 

3.3 Diagnóstico 

 

Em 1982, A OMS estabeleceu critérios histológicos para o diagnóstico e a graduação 

dos TPs, que foram atualizados em anos subsequentes. Classificou-os em três subtipos ou 

graus: benigno, borderline (também conhecido como maligno de baixo grau) e maligno (ou 

maligno de alto grau)1-7. Essa classificação se baseia em uma avaliação combinada de cinco 

características: celularidade estromal, atividade mitótica, pleomorfismo (atipia de células 

estromais), supercrescimento estromal e bordas tumorais21,35,43.  

Nos tumores phyllodes benignos, o estroma é geralmente mais celular do que nos 

fibroadenomas. A celularidade estromal pode ser maior na zona imediatamente adjacente ao 

epitélio, sendo com frequência referida como “acentuação periepitelial ou subepitelial da 

celularidade estromal”. Áreas de celularidade estromal esparsa, hialinização ou alterações 

mixoides não são incomuns, refletindo a heterogeneidade estromal. Apresentam, ainda, 

pleomorfismo baixo ou ausente (os núcleos das células fusiformes estromais são 

monomórficos), ausência de supercrescimento estromal, bordas circunscritas e raras mitoses. 

Embora as margens sejam geralmente bem delimitadas, botões tumorais muito pequenos têm 
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a capacidade de se projetar para o tecido circundante e, se não excisados durante a cirurgia, 

podem ser causa de recidiva local1,4,14,21,39.  

Em contraste, o tumor phyllodes maligno é diagnosticado quando apresenta a 

combinação das seguintes características: celularidade estromal e pleomorfismo acentuados, 

bordas infiltrativas, atividade mitótica alta (≥ 10 mitoses em 10 campos de grande aumento 

de 0,5mm2), além de supercrescimento estromal (definido como ausência de elementos 

epiteliais em um campo microscópico de pequeno aumento; magnificação 40x; objetiva 4x; 

ocular 10x)1,4,14,21,39.  

Os tumores phyllodes malignos são também diagnosticados quando elementos 

heterólogos malignos estão presentes, mesmo na ausência dos outros critérios 

histopatológicos4,20,21,27,40. O achado desses elementos mesenquimais heterólogos é incomum, 

podendo se apresentar como focos de fibrossarcoma, leiomiossarcoma, osteossarcoma, 

angiossarcoma, condrossarcoma e rabdomiossarcoma44. 

Embora o lipossarcoma tenha sido tradicionalmente considerado como componente 

heterólogo maligno, há evidências que sugerem ser o risco de metástase pequeno quando 

lipossarcomas bem diferenciados ocorrem como o único elemento heterólogo em um tumor 

phyllodes. Esses adipócitos anormais não apresentam amplificações nos genes MDM2 ou 

CDK4, em contraste com os lipossarcomas bem diferenciados extramamários. Assim, é 

recomendado que o diagnóstico de TPM não seja firmado levando em consideração apenas o 

achado desse componente heterólogo, mas também com base nas características estromais21. 

Os critérios diagnósticos para TP benigno e maligno são relativamente bem definidos, 

entretanto, para os tumores phyllodes borderline são menos claros. Quando algumas, mas não 

todas as características histológicas adversas são encontradas, o diagnóstico de TP borderline 

é realizado21.  

Apesar de a maioria dos autores utilizarem a classificação da OMS para tumores 

phyllodes, muitas publicações continuam a classificá-los como lesões de baixo, intermediário 

ou alto grau42. A Tabela 1 traz as características histológicas usadas para categorização dos 

subtipos histológicos dos tumores phyllodes, como é orientado pela OMS. 
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Tabela 1 – Critérios de graduação da Organização Mundial da Saúde para tumores phyllodes 

 Benigno Borderline Maligno 

Bordas tumorais Bem definidas Bem definidas ou 

infiltrativas 

Infiltrativas 

Celularidade estromal Baixa Moderada Acentuada 

Pleomorfismo estromal 

(atipia) 

Ausente ou baixo Baixo ou moderado Acentuado 

Atividade mitótica (por 10 

CGA*) 

0-4 5-9 ≥ 10 

Supercrescimento estromal Ausente Ausente ou focal Frequentemente 

presente 

Componente heterólogo 

maligno 

Ausente Ausente Pode estar presente 

 

 

O subtipo histológico mais comum é o benigno, com incidência descrita na literatura 

variando de 60 a 75% dos casos4,21,26,27,33,37,45. O TP borderline compreende 15 a 20% desses 

tumores21,33,37,45, enquanto as neoplasias malignas contam com 8 a 20% das 

lesões2,4,19,21,26,27,33,37,44,45.  

Manifesta-se, tipicamente, como uma massa mamária palpável, única, firme, 

arredondada ou macrolobulada, móvel, indolor e de crescimento contínuo e rápido, podendo 

atingir grandes dimensões1,6,14,28,46. Em alguns casos, o tumor pode permanecer estável por 

anos e, então, iniciar uma evolução acelerada32. A literatura mostra média de tamanho de TPs 

variando de 2,3 a 7,7 cm, com relatos descrevendo lesões de até 45,0 cm6,7,14,32,47. Apesar de 

alguns autores não apresentarem relação significativa entre o tamanho e o grau tumoral7, 

frequentemente os tumores phyllodes malignos alcançam maiores dimensões do que os 

demais subtipos histológicos. A neoplasia é capaz de surgir em qualquer região da mama, 

incluindo a papila e os tecidos mamários ectópicos19,21,33.  

Devido à rápida evolução clínica, pode haver distorção da anatomia da mama, com 

abaulamento, distensão e ulceração da pele, alargamento dos vasos dérmicos (veias 

varicosas), alterações na papila e linfadenopatia axilar reacional (devido à necrose tumoral ou 

infecção local)21,32. Ulceração da pele não implica malignidade, visto que tumores borderline 

e benignos podem causar isquemia da pele e, secundariamente, erosão21. Da mesma forma, a 

velocidade de crescimento não está relacionada ao grau de malignidade da lesão48. Descarga 

papilar sanguinolenta pode estar relacionada a infarto tumoral ou a crescimento intraductal21.  

NOTA: *CGA (campos de grande aumento). 
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Lesões multifocais e bilaterais (sincrônicas ou metacrônicas) foram relatadas, mas são 

incomuns. Tipicamente, quando ocorrem, apresentam histologia similar42. Síndromes 

paraneoplásicas, como hipoglicemia e osteartropatia hipertrófica, têm sido descritas21. 

Como a porção estromal representa o componente neoplásico dos tumores phyllodes, 

a Organização Mundial de Saúde orienta que os tumores phyllodes malignos podem ser 

estadiados com os mesmos critérios dos sarcomas de partes moles, utilizando-se a 

classificação TNM (classification of malignant tumours), 8ª edição da UICC (Union for 

International Cancer Control)49. Ver Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Sistema de estadiamento para sarcoma de partes moles 

AJCC 8ª edição* Descrição 

T1 Tumor ≤ 5,0 cm 

T2 Tumor > 5,0 cm 

T3 Tumor > 10,0 cm e ≤ 15,0 cm 

T4 Tumor > 15,0 cm 

N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais ou estado 

linfonodal desconhecido 

N1 Metástase em linfonodos regionais 

M0 Ausência de metástases à distância 

M1 

 

Metástases à distância 

Estadiamento  

IA T1; N0; M0; G1 

IB T2, T3, T4; N0; M0; G1 

II T1; N0; M0; G2/3 

IIIA T2; N0; M0; G2/3 

IIIB T3, T4; N0; M0; G2/3 

IV Qualquer T; N1; M0; qualquer G 

Qualquer T; qualquer N; M1; qualquer G# 
NOTA: *American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, IL. The original source for this material is the AJCC 

Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) published by Springer Science and Business Media LLC. www.springer.com. 
#Grau tumoral 

Dados extraídos de tabela de publicação: Cates, JMM. The AJCC 8th Edition Staging System for Soft Tissue Sarcoma of the 

Extremities or Trunk: A Cohort Study of the SEER Database. J Natl Compr Canc Netw 2018;16(2):144-152.  

 

O tumor phyllodes não possui características imaginológicas patognomônicas que os 

distingam dos fibroadenomas, nem que diferenciem os subtipos benigno, borderline e 

maligno4,6,19,32. Na mamografia, apresentam-se tipicamente como massas densas, redondas ou 

ovais, lobuladas, com margens parcialmente indistintas ou circunscritas14,20,42. Calcificações 

no interior da lesão são incomuns14,42.  

As características ultrassonográficas desses tumores incluem lesão sólida, 

hipoecogênica, com margem parcialmente indistinta ou circunscrita, em geral com reforço 
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acústico posterior14,47. Ao Doppler, apresentam vascularização aumentada. Eventualmente, a 

neoplasia pode mostrar áreas císticas, sendo mais comuns no subtipo maligno14. 

À ressonância magnética, o TP comumente se apresenta como nódulo oval, redondo 

ou lobulado, com margens circunscritas e com baixo sinal nas imagens ponderadas em T1, 

embora áreas de hemorragia hiperintensas possam ser observadas. Nas imagens ponderadas 

em T2, nota-se, com frequência, sinal heterogeneamente hiperintenso em espaços 

semelhantes a fendas14,20. As imagens com contraste dinâmico costumam exibir 

contrastamento inicial lento e, em fase tardia, persistente e progressivo42.  

Os tumores phyllodes são semelhantes, estrutural e radiologicamente, aos 

fibroadenomas e, assim, podem facilmente ser confundidos com esses últimos no exame 

clínico e nos exames de imagem diagnósticos. Entretanto, os TPs alcançam, classicamente, 

maiores volumes, podendo ocupar toda a mama14,32,47. Lesão radiológica sugestiva de 

fibroadenoma (FA) com grandes dimensões, deve levantar a suspeita de TP. Além disso, 

estudos recentes mostram que tumores maiores que 3,0 cm, margens irregulares e 

microlobuladas, heterogeneidade, hipervascularização, intensidade de sinal menor ou igual ao 

tecido fibroglandular normal em T2 e espaços císticos internos aumentam a suspeição para 

tumor phyllodes4,20. E ainda, lesão com grandes dimensões, forma irregular e áreas císticas, 

apresenta maior probabilidade de ser do subtipo borderline ou maligno20,44. 

Os exames de imagem e a biópsia percutânea são a base para o diagnóstico pré-

operatório dessas lesões. A punção aspirativa por agulha fina é habitualmente insuficiente, 

com alta taxa de resultados falsos negativos. Dessa forma, a core biópsia (biópsia por agulha 

grossa) apresenta papel valioso, sendo o padrão do cuidado antes da intervenção 

cirúrgica19,20,32. Apesar de ser frequentemente diagnóstica e apresentar resultado mais 

confiável, possui taxa de falsos negativos de 25 a 30%46 e de subestimação de 18,8 a 37,5%43.  

Embora a OMS tenha estabelecido critérios para classificação dos tumores phyllodes, 

sua aplicação é desafiadora43. A dificuldade do diagnóstico pré-operatório dessas lesões 

ocorre por algumas razões: heterogeneidade intratumoral; ausência de parâmetros 

histopatológicos definidos que diferenciem com precisão os tumores fibroepiteliais; além de 

mistura e sobreposição de características histológicas entre os subtipos de TP, causando 

grande variabilidade de interpretação entre os patologistas7,20,35,50. Outras vezes, a biópsia não 

é capaz de definir o diagnóstico, revelando tecido necrótico, células inflamatórias e 

fusiformes com potencial maligno incerto30. 

Devido à dificuldade de se obter o diagnóstico definitivo dos tumores phyllodes nas 

biópsias percutâneas, Hasdemir et al.4 sugeriram que o achado histopatológico, nessa 
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situação, seja descrito como “lesão fibroepitelial com aumento da celularidade estromal”, e 

que haja a recomendação de excisão completa da lesão4. De forma definitiva, o diagnóstico é 

realizado apenas após avaliação de toda a neoplasia ressecada cirurgicamente2,13,20,31,43,51. Os 

diagnósticos diferenciais incluem fibroadenoma celular, fibroadenoma juvenil, carcinoma 

metaplásico, carcinoma de células fusiformes, sarcomas primários da mama, tumor estromal 

periductal maligno e metástases de outros tumores primários4,14.   

Apesar da aparência clínica, radiológica e histopatológica semelhante entre TP e FA, 

essas lesões podem apresentar evolução clínica drasticamente diferente, necessitando de 

abordagens terapêuticas também distintas. Por isso, a identificação pré-operatória acurada é 

essencial, tanto para definição de conduta como para melhor programação da abordagem 

cirúrgica, quando necessária. Dessa forma, podem-se evitar tratamento excessivo, com 

comprometimento da estética mamária, ou excisão cirúrgica com margens inadequadas, 

acarretando a necessidade de procedimentos cirúrgicos adicionais31,32,43. Marcadores 

imunoistoquímicos têm sido sugeridos para aumentar a precisão na distinção entre os tumores 

fibroepiteliais, mas a histologia continua sendo o padrão de referência31.  

Apesar de sua raridade, os tumores phyllodes são clinicamente importantes devido a 

seu comportamento biológico imprevisível15,50. Constituem um conjunto de neoplasias que 

variam em um continuum de benigno a maligno14,20. Em um lado do espectro, comportam-se 

como fibroadenomas e, no contralateral, possuem características dos sarcomas, evoluindo de 

forma agressiva20. Embora a grande maioria exiba curso benigno19, todos os tumores 

phyllodes têm propensão à recidiva local24 e podem evoluir com transformação maligna e 

risco de metástases à distância46,50. As características genéticas, a histopatologia e o 

comportamento do tumor, em escala celular, moldam a extensão da agressividade, 

patogenicidade, potencial oncológico e, consequentemente, de seu curso clínico20.  

 

 

3.4 Tratamento 

 

Excisão cirúrgica completa da lesão, com margens negativas de pelo menos 1,0 cm, é 

o pilar atual do tratamento dos tumores phyllodes, independentemente do subtipo histológico, 

sendo essa a recomendação de muitos autores e também da diretriz do National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN)1,4,26,28,29,43,52. Entretanto, devido a sua raridade, o 

manejo dessas lesões tem sido baseado em dados de pequenos estudos retrospectivos19,53,54.  
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Até o final da década de 70, mastectomia simples era a conduta cirúrgica padrão para 

todos os casos de TP, independentemente do grau ou tamanho da lesão, pela característica 

inerente de tumor localmente agressivo, visando a garantir adequado controle local e alta taxa 

de sobrevida livre de doença. Entretanto, desde então, a extensão ideal da ressecção cirúrgica 

e da margem livre de neoplasia tem sido motivo de discussão7,26,45.  

Haberer et al.55 salientaram a importância da ressecção local ampla para o controle do 

tumor phyllodes borderline e maligno em termos de recorrência. Ben Hassouna et al. 

propuseram MT como a abordagem preferida para a variedade maligna56. Kapiris et al.9 não 

encontraram diferença estatística entre ressecção local ampla e MT para TPM e ressaltaram a 

importância das margens cirúrgicas negativas no controle da recorrência local e de metástase. 

Coorte retrospectiva, com 10 anos de seguimento, publicada por Onkendi et al.76 em 2014, 

avaliando ressecções cirúrgicas (cirurgia conservadora com margem < 1,0 cm, ≥ 1,0 cm ou 

MT) em TP malignos e borderline, evidenciou que a exérese tumoral com margens amplas 

não impactou em menor RL48. Abordagem mais conservadora, quando possível, tem sido 

adotada e tem mostrado benefícios comparáveis à cirurgia radical7,26.  

Os principais fatores determinantes da escolha do tipo de cirurgia são o tamanho do 

tumor e das mamas, com o objetivo de realizar uma cirurgia oncológica adequada e com 

resultado estético aceitável. Dessa forma, a MT com reconstrução mamária costuma ser a 

técnica de escolha, nos casos de tumores grandes, maiores que 5,0 cm, ou em mamas de 

volume pequeno, onde a relação entre tumor e mama é desfavorável7,13,26,37. Para os demais 

casos, a cirurgia conservadora (CC), com margem livre de neoplasia, é possível e considerada 

a primeira opção. Apesar de alguns estudos mostrarem maior incidência de recidiva local 

após cirurgia conservadora40, a literatura evidencia benefício comparável em sobrevida 

causa-específica, sobrevida livre de metástase e sobrevida global, quando comparada à 

MT14,19,26,46,57. A cirurgia conservadora com margem negativa pode alcançar taxa de controle 

local de até 90%37.  

A extensão mínima da margem cirúrgica, nesses tumores, é ainda motivo de debates e 

permanece controversa37,40. A maioria das diretrizes recomenda a obtenção de margem de 

pelo menos 1,0 cm, a fim de reduzir o risco de RL6,33,40,45,57,58. Entretanto, essa orientação, 

baseada em dados de estudos antigos com amostra pequena13, é discutível e, na prática, 

frequentemente inviável, mesmo com a realização de MT, para alguns casos com tumores de 

grandes dimensões57. Apesar de alguns autores continuarem recomendando que a margem 

seja ampla, expondo o argumento de que se trata de conduta frequentemente curativa e ótima 

para a redução das recidivas locais (RLs), não há consenso sobre essa orientação14. Vários 
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estudos mostraram que margens livres de doença são necessárias, com papel importante no 

controle local e melhora da sobrevida em longo prazo26, entretanto sem haver impacto na 

sobrevida livre de doença e sobrevida global nos casos que apresentaram margens amplas (≥ 

1,0 cm)13,40.  

Alguns autores referiram que margens cirúrgicas de diferentes tamanhos, incluindo “o 

tumor não toca a tinta”53, ≥ 1,0 mm29 e ≥ 5,0 mm27, não apresentaram evidências de prejuízo 

na RL e SLD; tal fato levanta a questão de que margens amplas poderiam se associar à 

“overtreatment”53. Apesar do tópico “extensão das margens” ser tema frequente de discussão, 

a necessidade de obtenção de margem livre de doença é consenso na literatura, com margens 

negativas associadas a taxas relativamente altas de sobrevida26.  

Embora a maioria das diretrizes não particularize o tipo de tratamento cirúrgico para 

os diferentes subtipos de tumor phyllodes, a margem cirúrgica de 1,0 cm tem sido 

questionada, especialmente nos casos de tumores benignos5,29,37. Diante da diversidade de 

comportamento biológico e evolução clínica entre os subtipos de TP, muitos autores têm 

levantado a hipótese de que diferentes estratégias de manejo podem ser consideradas para os 

diversos graus da neoplasia5. Estudos recentes demonstraram taxas semelhantes de RL em TP 

benignos nos quais foi realizado tratamento cirúrgico com margens amplas, bem como com 

margens menores de 1,0 cm29. Dessa forma, para esse subtipo, a cirurgia conservadora tem 

sido o tratamento de escolha32. Para as neoplasias borderline e maligna, a maioria dos 

pesquisadores concorda que, pelo maior risco de recidiva e maior agressividade, uma segunda 

abordagem cirúrgica, a fim de se obterem margens livres de doença, seria necessária, caso a 

primeira cirurgia resulte em margens comprometidas35. Frente a essa situação, pode-se optar 

pela cirurgia de ampliação das margens ou MT6,35,53. De acordo com Neron et al.13, a re-

excisão para prover margens negativas melhora a sobrevida livre de RL, a sobrevida livre de 

metástases e a SG, de forma semelhante aos casos de cirurgia inicial já com margens 

adequadas. Entretanto, a ampliação em casos de margens próximas, mas não comprometidas, 

não é consenso na literatura35. Já com relação ao tumor phyllodes recidivado, alguns 

estudiosos orientam para a realização de MT20,26, enquanto as diretrizes do NCCN sugerem 

nova excisão local com margens amplas20,52. 

Como a principal rota de disseminação desses tumores é hematogênica, o 

acometimento linfonodal é raro. A literatura descreve taxa de metástase ganglionar variando 

de menos de 1,0% até 3,8% dos casos1,19,26,33. Por isso, a maioria dos autores sugere que a 

dissecção de linfonodos axilares não é necessária e não deve ser realizada rotineiramente1,4,26. 

Estudos mostraram que a abordagem axilar não provê benefício adicional em recidiva ou 
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sobrevida20. Apesar de a linfadenopatia reacional ser relativamente comum (10 a 15% dos 

casos de TP malignos, segundo Papas et al.20), com raros casos de acometimento neoplásico 

desses linfonodos, a literatura relata que, em caso de suspeita clínica, os linfonodos podem 

ser ressecados26. Entretanto, alguns pesquisadores recomendam linfadenectomia apenas 

quando há evidência patológica de doença linfonodal15,19. Dados referentes à biópsia de 

linfonodo sentinela nesse tipo de tumor são escassos19.  

 

3.5 Fatores prognósticos 

 

Os tumores phyllodes são, sabidamente, tumores localmente agressivos, que 

apresentam potencial inerente de RL, independentemente do subtipo da lesão e mesmo após 

tratamento cirúrgico adequado10. A literatura expõe que o risco de recorrência está 

diretamente relacionado a seu grau histológico14. Segundo a OMS, RL ocorre em uma taxa 

geral de 21%, com variação de 10 a 17% nos subtipos benignos, 14 a 25% nos borderline e 

23 a 30% nos tumores malignos5,14,36. Revisão da literatura confirmou essa informação, 

mostrando que RL ocorre mais frequentemente em grupos malignos (28%) do que nos não 

malignos (15 a 17%)5. Outros autores têm relatado ocorrência semelhante de RL entre os 

subtipos borderline e maligno, com taxa que varia de 14 a 36%5,30,47. Estudos mostram 

similaridade genômica entre esses dois graus, o que justificaria a agressividade semelhante e 

maior risco de recidiva dessas lesões5. A RL geralmente ocorre dentro de 2 a 3 anos do 

diagnóstico do tumor13,14. O tempo até a recorrência parece se relacionar com o grau de 

diferenciação histológica. Em uma série de Milão, o intervalo médio livre de doença foi de 32 

meses para os TPs benignos, 22 meses para os malignos e 18 meses para os borderline21,42.  

A lesão recidivada de tumor phyllodes pode se apresentar com fenótipo mais 

agressivo que o do tumor primário em até 31,5% dos casos4,21,28,51. Essa evolução tumoral 

pode ser justificada pela heterogeneidade dessas lesões35. Foi proposto para pacientes com 

tumor phyllodes um nomograma que estima a sobrevida livre de recidiva. Entretanto, esse 

ábaco utiliza apenas algumas das características histológicas da categorização do tumor, 

refletindo as limitações desse sistema de graduação. Embora tenha sido validado, não 

distingue RL de metástases à distância35.  

A alta taxa de RL é o fator prognóstico mais importante para esses tumores e, por 

isso, questão de grande preocupação entre os especialistas8,47. Desse modo, têm sido 
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investigados os possíveis fatores de risco para sua ocorrência, visando ao estabelecimento de 

estratégias para sua redução. Vários preditores de recidiva têm sido sugeridos, incluindo o 

subtipo tumoral, com maior incidência em neoplasias borderline e, principalmente, 

malignas26,50; bem como as características histológicas intrínsecas, como supercrescimento 

estromal, ≥ 10 mitoses por 10 CGA, pleomorfismo estromal e bordas tumorais40,50. O estado 

da margem cirúrgica é amplamente aceito como forte preditor para RL, com risco quatro 

vezes maior de recidiva nos casos de margem comprometida pela doença5,7,26,29,41,46,57. 

Entretanto, alguns autores observaram esse risco aumentado apenas para pacientes com 

TPM5. Além dos fatores já descritos, necrose tumoral, realização de cirurgia conservadora, 

tumores > 5,0 cm, idade jovem, além de fibroproliferação (fibroadenoma coexistente ou 

alterações fibroadenomatoides no tecido mamário circunjacente) têm sido relatados, de forma 

variável, como preditores para RL5,8,14,15,35,54. 

Entre todos os fatores já apresentados na literatura, o estado da margem cirúrgica foi o 

mais consistente e confiável21. No estudo de Pandey et al.59 todas as pacientes que cursaram 

com recidiva apresentavam margens comprometidas. Entretanto, trabalhos mostraram falta de 

relação entre largura da margem e recidiva. Dessa forma, embora a margem comprometida 

seja associada a RL, margem ampla pode não conferir benefício adicional35. Nos tumores 

phyllodes benignos, o estado da margem parece ser menos relevante no que tange ao risco de 

RL21. Infelizmente, mesmo com margens de resseção maiores, os tumores malignos e 

borderline apresentam altas taxas de RL, que variam de 21 a 36%10,30,41. Alguns autores 

descrevem risco de RL maior após cirurgia conservadora com excisão ampla, quando 

comparada com a MT para os tumores malignos, mas sem evidência de impacto na SG47. 

O tumor phyllodes apresenta potencial para desenvolvimento de metástases4. A 

ocorrência da doença à distância é mais frequente no subtipo maligno, com taxa descrita na 

literatura variando de 1,7% a 40%7,13-15,19,20,29,35-37,40,43,47,53. Apesar de alguns autores 

descreverem baixo risco de potencial metastático no subtipo borderline15, outros sugerem 

taxa de doença à distância semelhante entre os tumores phyllodes borderline e malignos28, 

variando de 25% a 31%2. Algumas publicações trazem casos raros de metástases em tumores 

histologicamente benignos37. A principal via de embolização de metástases é a hematogênica, 

e os sítios mais comuns de doença à distância incluem pulmão (60%), ossos (28%) e cérebro 

(9%)4,14,19,25,26,40,51,60. Entretanto, a literatura apresenta número substancial de relatos sobre 

locais não usuais de metástases, como fígado, coração, estômago, intestino, pâncreas, adrenal 

e mandíbula19,26,40,60. Histopatologicamente, os focos de metástase não têm o componente 
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epitelial, sendo compostos de elementos estromais malignos4,40. Essas lesões geralmente são 

encontradas de 5 a 8 anos do diagnóstico inicial21,42. 

Fatores de risco para doença metastática têm sido investigados. O grau tumoral e as 

características histológicas (celularidade estromal e pleomorfismo acentuados, índice 

mitótico elevado e presença de elementos heterólogos malignos) foram descritos como 

fatores preditivos48,58. Isso indica que características inerentes dos TPs exercem papel 

importante no desenvolvimento de metástases35. Embora o supercrescimento estromal seja o 

fator mais relevante para doença à distância, ainda é difícil prever sua ocorrência15,37. 

Adicionalmente, necrose tumoral foi também um fator preditivo para a ocorrência de 

metástases35,58. Sua presença pode indicar atividade biológica do tumor e, assim, um curso 

clínico agressivo35. Outros fatores são controversos, como margens cirúrgicas 

comprometidas26,46, tamanho do tumor5,47 e recidiva local20. 

 

 

3.6 Terapias adjuvantes  

 

Já bem estabelecida no tratamento dos carcinomas mamários, a radioterapia adjuvante 

é fator determinante no controle local da doença e se apresenta, também, com importante 

atuação paliativa no alívio de sintomas da doença metastática.  Entretanto, devido à raridade 

de ocorrência dos tumores phyllodes, não há, na literatura, grandes ensaios clínicos 

prospectivos que avaliem sua eficácia para esse tipo de tumor. Embora vários estudos 

descreveram resultados encorajadores, defendendo sua eficácia e segurança oncológica, os 

dados em grande escala são ainda escassos, e os critérios de indicação continuam sendo 

discutidos, não havendo, atualmente, diretrizes claras para sua utilização27,44,57.  

Como os TPs são localmente agressivos e cursam com alta taxa de RL, a RT 

adjuvante foi sugerida por muitos pesquisadores como uma ferramenta para melhorar o 

controle local dessa doença e reduzir a taxa de recorrência26. Entretanto, até o momento, os 

dados publicados são conflitantes11. Enquanto alguns estudos recentes têm evidenciado 

redução de RL13,20,27,30,35,44, outros falharam em demonstrar qualquer benefício na prevenção 

de recidiva5,19,35. Belkacémi et al.17 relataram que a RT pós-operatória melhoraria o controle 

local em 10 anos em tumores phyllodes borderline e maligno, sem afetar a SG. Barth et al.18 

revelaram que a RT foi efetiva no controle local em neoplasias borderline e maligna após 

cirurgia conservadora da mama, com número significamentemente menor de recidivas. 

Apesar de uma provável contribuição da RT no controle de RL não poder ser 
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desconsiderada35, nenhum benefício comprovado na sobrevida foi relatado6,13,15,17,20,28. Dados 

escassos discutiram a relação entre RL e incidência de metástases, também não havendo 

evidência de redução desse evento28,35.  

Por não haver protocolos nacionais e internacionais sobre o uso de RT adjuvante em 

pacientes com TPs, as indicações para sua aplicação são variáveis na literatura. Parece ser 

particularmente efetiva na redução de recidivas em TP borderline e maligno, após cirurgia 

conservadora com margens cirúrgicas inadequadas20,46 (margens comprometidas para alguns 

autores e < 1,0 cm para outros)10 e impossibilidade técnica de nova abordagem cirúrgica7,26. 

Há pesquisadores que recomendam RT em todos os casos de TP borderline e maligno 

tratados por cirurgia conservadora, independentemente do estado da margem26,30,44. Essa 

necessidade vem sendo enfatizada cada vez mais, já que, mesmo alcançando margens 

negativas, 21 a 36% dessas pacientes cursarão com RL6,30,44. Outros sugerem tratamento 

adjuvante com RT para todos os tumores malignos, independentemente do tipo de cirurgia e 

das margens cirúrgicas28. Uma indicação aventada para o uso de radioterapia é a doença 

maligna ou borderline recorrente33,44, como é sugerido na diretriz do NCCN6,52. O protocolo 

de radiação comumente adotado compreende dose de 50-60Gy, no pós-operatório, com 2Gy 

por fração e boost adicional no leito tumoral46,57. A literatura mostra que não só a dose, mas o 

momento de início da RT adjuvante, exercem papel significante na prevenção de recidiva. 

Quando realizada em até um mês após cirurgia, apresenta maior benefício em redução da 

recorrência24. 

O cenário neoadjuvante é ainda mais incomum para esse tipo de tumor, com raros 

relatos na literatura. Yeh et al.46 em 2018, descreveram um caso de TPM recidivado tratado 

com RT neoadjuvante. Nessa ocasião, o autor apresenta resposta terapêutica interessante, 

com regressão tumoral significativa e sugere que essa conduta pode ser considerada, com o 

objetivo de aprimorar as opções de tratamento e melhorar os desfechos46. Apesar de 

resultados controversos e das dúvidas quanto ao real benefício, a RT adjuvante tem sido cada 

vez mais utilizada, com o propósito de melhorar o controle local dessa doença, que apresenta 

potencial inerente e alto de recidiva16. 

O papel da quimioterapia no tratamento dos TPs é ainda mais questionável26. Não há 

ensaios clínicos randomizados, as pesquisas são limitadas e, considerando o cenário 

adjuvante, as poucas publicações não mostraram benefício clínico nem impacto na SG13-16. 

No estudo de Morales-Vásquez et al.12, não houve diferença entre receber ou não 

quimioterapia com doxorrubicina e dacarbazina em termos de sobrevida. Alguns autores 

sugerem a administração de quimioterapia sistêmica para uma minoria das pacientes, 
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incluindo aquelas com tumores de grandes dimensões, ou em caso de recidiva após avaliação 

dos riscos e benefícios10. Entretanto, para a maioria dos pesquisadores, a quimioterapia não 

deve ser indicada, exceto nos casos metastáticos7. Nesse cenário, as pacientes são tratadas de 

acordo com as diretrizes para sarcoma de partes moles do NCCN e European Society for 

Medical Oncology (ESMO)15,16,20,26,52.  

Os primeiros dados sobre o uso de quimioterapia sistêmica foram descritos nas 

décadas de 80 e 90, quando diversos regimes e combinações distintos foram utilizados, 

resultando em respostas variáveis26. No cenário metastático, doxorrubicina com ifosfamida 

foi a associação mais comumente empregada, sendo o padrão de tratamento na Europa. 

Outros esquemas descritos incluem doxorrubicina lipossomal em combinação com 

bevacizumab; epirrubicina com ifosfamida; cisplatina com etoposide, além de 

monoquimioterapia com dacarbazina4,16,42. Um relato de dois casos usando primeira linha de 

quimioterapia com doxorrubicina associada à olaratumab mostrou progressão rápida da 

doença16. Nos casos de evolução da doença, trabectedin e pazopanib são possíveis opções16.  

Uma série de 37 pacientes com TP metastático foi descrita por Mituś et al.61, em 

2016, na qual grande parte delas foi conduzida com quimioterapia como primeira linha de 

tratamento. A sobrevida mais longa (nove meses) foi obtida com a associação de 

doxorrubicina com cisplatina, ciclofosfamida ou ifosfamida, quando comparada com terapias 

endócrinas (dois meses) e monoquimioterapia (3 a 5 meses)61. Um segundo estudo incluiu 

apenas sete pacientes. Poliquimioterapia também foi a principal intervenção, com uso de 

doxorrubicina, ifosfamida ou cisplatina, e desfechos, de forma geral, ruins62. Regimes 

baseados em alquilantes parecem efetivos em TP malignos metastáticos, oferecendo melhor 

controle da doença quando comparados com os baseados apenas em antraciclinas. Além 

disso, alguns autores descreveram que a associação de drogas não é superior à 

monoquimioterapia60. Inúmeras alterações em marcadores moleculares de angiogênese, como 

EGFR e TP53 foram descritos. Com isso, estudos recentes têm desenvolvido novos 

medicamentos antiangiogênicos, como bevacizumab, sunitinib, regorafenib, sorafenib e 

pazopanib, com evidência de boa eficácia em sarcomas27. Relato de caso de tumor phyllodes 

maligno recidivado, tratado com RT e apatinib, não evidenciou boa resposta ao fármaco27. 

Apesar de pesquisas iniciais trazerem resultados divergentes, essas novas substâncias podem 

representar uma opção para melhorar os pobres desfechos atualmente alcançados com 

quimioterapias convencionais26,60. 

A ressecção cirúrgica de metástases para fins paliativos, no tumor phyllodes, é 

raramente mencionada na literatura20,60. O benefício potencial desse procedimento foi 
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relatado para sarcomas, especialmente no caso de lesões pulmonares. Portanto, nas mais 

recentes diretrizes Europeias (ESMO e European Reference Network for Rare Adult Solid 

Cancers - EURACAN), a cirurgia da doença à distância é recomendada no caso de metástase 

pulmonar isolada em sarcomas viscerais e de tecidos moles60. Análise multicêntrica do Grupo 

Francês de Sarcoma, publicada em 2019 por Neron et al.60, descreveu maior sobrevida em 

pacientes com TP metastático que realizaram a retirada da lesão. O manejo e os desfechos do 

tumor phyllodes metastático são pouco documentados60. Para melhores resultados, a 

condução dos casos metastáticos requer cuidados e atenção de equipe multidisciplinar14. 

O papel da terapia hormonal, nos tumores phyllodes, também é questionável, sem 

descrição de benefícios claros19,57. As células epiteliais do adenocarcinoma expressam 

receptores de estrogênio alfa, que respondem à terapia hormonal. Em contraste, os TPs 

apresentam receptores beta de estrogênio em células estromais26. Além de possuírem 

receptores distintos, parece haver relação indireta entre receptor de esteroide e o grau de 

malignidade20. Apesar desses tumores poderem apresentar receptores hormonais no 

componente epitelial de forma variável, a terapia hormonal não se mostrou efetiva nos 

poucos estudos publicados10,24,30. Não há ensaios clínicos randomizados sobre radioterapia, 

quimioterapia e hormonioterapia no tratamento do tumor phyllodes. Desta forma, a terapia 

adjuvante não está bem estabelecida para esse tipo de neoplasia28. 

 

3.7 Prognóstico e seguimento 

 

O seguimento clínico e radiológico anual e regular das pacientes tratadas é altamente 

recomendado. Esse acompanhamento deve ser realizado, ao menos, durante dois anos, 

período no qual as recidivas são diagnosticadas com maior frequência, com a finalidade de se 

detectar RL e metástases à distância4,14,29,37,43.  

De forma geral, quando todos os subgrupos de tumores phyllodes são avaliados em 

conjunto, é possível resumir seu comportamento: grupo de neoplasias com RL frequente, mas 

com bom prognóstico, atingindo taxa de 87% de sobrevida em 10 anos14,47. Entretanto, 

quando estratificados, observa-se que o grau histológico é preditor independente de 

sobrevida, correlacionando-se com o prognóstico7,41. Dessa forma, apesar de constituírem a 

menor parcela desse grupo de tumores, os subtipos borderline e maligno apresentam 

prognóstico muito mais desfavorável14. 
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A taxa de mortalidade para pacientes com tumor phyllodes borderline e maligno é de 

23% a 32%28, com sobrevida descrita na literatura, para pacientes com TPM, variando de 54 

a 82% em 5 anos13,15,20. Kapiris et al.9 relataram sobrevida, em 10 anos, de 23% para os casos 

de TP maligno, com significante associação com o tamanho do tumor e as margens de 

ressecção cirúrgica. Após desenvolvimento de metástases à distância, a média de sobrevida 

global é de 30 meses10,15. O tempo de sobrevida mais longo após o desenvolvimento da 

doença metastática relatado na literatura foi de 14,5 anos42. Na série do MD Anderson, a SG 

de 101 pacientes com TP foi de 88%, 79% e 62% em 5, 10 e 15 anos, respectivamente. Para o 

conjunto de pacientes com TPs benignos e borderline foi de 91% e 82%, respectivamente, em 

5 anos e 79% e 42% em 10 anos42.  

Muitas questões sobre o manejo dos tumores phyllodes permanecem sem resposta: 

fatores prognósticos não são bem identificados; o diagnostico pré-operatório é complexo; não 

há consenso sobre o limiar da margem cirúrgica; o papel da radioterapia adjuvante e o 

manejo da doença metastática não são claros13. Até a presente data, nenhum estudo 

prospectivo de grande escala foi conduzido devido à baixa incidência dessas neoplasias. 

Dessa forma, as diretrizes existentes são baseadas em estudos retrospectivos, e os dados são 

ainda limitados5.  

 

3.8 Perspectivas 

  

Estudos moleculares têm sido desenvolvidos com a finalidade de melhor compreender 

a origem, a etiologia e o comportamento biológico dos tumores phyllodes, com foco na 

definição de uma classificação menos subjetiva5,14. Alguns autores notaram clonalidade 

comparável entre TP e FA, levantando a hipótese de que essas lesões poderiam ter origem 

semelhante21,36. Mutações semelhantes em FA e TP subsequentes ou sincrônicos indicam que 

alguns tumores phyllodes podem surgir de fibroadenomas. 

Lesões fibroepiteliais abrigam mutações somáticas frequentes, que podem justificar o 

início de seu crescimento, como alterações em MED12 e RARA, enquanto TPs adquirem 

anormalidades genéticas adicionais em FLNA, SETD2, KMT2D e promotor TERT, 

impulsionando seu desenvolvimento. Os TPs também apresentam aberrações mais 

recorrentes em genes associados ao câncer, como TP53, RB1, EGFR e IGF1R, sendo 

possível que estejam implicados na patogênese e na progressão dos tumores phyllodes36,51.  
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Diversos marcadores imunoistoquímicos têm sido estudados na tentativa de distinguir 

tipos de lesões fibroepiteliais, melhorar o diagnóstico e a classificação do tumor phyllodes e 

de prever seus desfechos clínicos43,50,63. Pesquisas demonstram que p53, Ki67, CD117, 

EGFR, p16 e VRGF estão associados com o grau histológico dos TPs, com expressão mais 

alta no subtipo maligno14,50,64,65. Ademais, p53 e Ki67 estão relacionados, em algumas 

publicações, com SLD e SG14,50,66. A expressão de CD117 foi capaz de predizer recidiva 

tumoral, no estudo de Shubham publicado em 2019050. Tariq evidenciou menor SG e menor 

SLD (p=0,04 e p=0,018) em pacientes que expressaram CD1067, enquanto Al-Masri sugeriu 

que se trata de preditor de metástases68. Apesar das evidências apresentadas até o momento, 

esses marcadores têm valor clínico limitado na previsão do comportamento e classificação do 

tumor e, dessa forma, as características histológicas permanecem o padrão-ouro14,43,63.   
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de uma coorte retrospectiva. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo são centros brasileiros de atenção terciária que 

proveem serviços no município de São Paulo. Seus bancos de dados institucionais foram 

utilizados para identificar todas as pacientes diagnosticadas com tumor phyllodes borderline 

ou maligno da mama, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2007 e 31 de 

dezembro de 2018.  

 

4.3 Amostra populacional 

 

Todas as mulheres com diagnóstico de tumor phyllodes mamário borderline ou 

maligno, confirmado por estudo anatomopatológico, tratadas e acompanhadas no Setor de 

Mastologia da Divisão de Ginecologia do ICESP e do HCFMUSP, foram identificadas e 

incluídas no estudo.  

O diagnóstico histopatológico das lesões foi firmado por patologistas do HCFMUSP e 

do ICESP, seguindo a classificação da OMS, e revisado por um único profissional 

especialista em tumores mamários.  

 

4.4 Descrição das variáveis analisadas no estudo 

 

Características epidemiológicas, clínicas, histopatológicas e de tratamento, além dos 

desfechos, foram extraídos de documentos médicos por meio de revisão de prontuários 

eletrônicos, para análise retrospectiva. Todas as informações foram registradas até a última 

data do contato com a paciente ou do óbito. Foram descritas as variáveis a seguir:  
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 Idade da paciente no momento do diagnóstico do tumor phyllodes. 

 Índice de massa corpórea (IMC). 

 Vícios (tabagismo, etilismo). 

 Idade da menarca. 

 Número de gestações. 

 Estado menopausal (pré-menopausa ou pós-menopausa). 

 Uso de terapia de reposição hormonal. 

 Cirurgia mamária prévia (na mama ipsilateral ao tumor phyllodes). 

 Antecedente familiar de câncer de mama. 

 Características radiológicas do tumor. 

 Lateralidade do tumor (mama direita ou mama esquerda). 

 Tamanho do tumor. 

 Tipo de tratamento cirúrgico da mama. Cirurgia conservadora – definida como 

excisão do tumor com margem de tecido mamário normal de segurança, havendo 

retirada ou não de pele sobre o tumor e da fáscia peitoral. Mastectomia – definida 

como exérese de toda a glândula mamária unilateral, com preservação ou não de 

pele e complexo areolopapilar e ressecção ou não da fáscia peitoral. 

 Abordagem axilar. 

 Margem cirúrgica. Foram definidas as seguintes categorias para as margens: 

comprometidas (presença microscópica de células tumorais na margem pintada 

com tinta), livre < 1,0 cm e livre ≥ 1,0 cm, a fim de observar a associação entre 

largura da margem e desfecho clínico. Visto que há recomendação, por parte de 

muitos autores, de se alcançar margem livre ≥ 1,0 cm no tratamento desses 

tumores, esse foi o ponto de corte escolhido para avaliar se há real necessidade de 

se realizar cirurgia com margem estendida. Entretanto, não há consenso na 

literatura sobre esse valor, com outros pesquisadores defendendo a aquisição de 



24 

 

 

margens menores. Dessa forma, o ponto de corte de margem livre < 1,0 cm (mas 

livre de doença) foi incluído na análise para avaliar se, na população estudada, foi 

suficiente para se atingir controle local adequado. Não foram utilizadas variáveis 

numéricas contínuas devido ao tamanho da amostra estudada. 

 Subtipo histológico do tumor phyllodes. 

 Características histológicas do tumor (celularidade estromal, pleomorfismo 

estromal, número de mitoses por 10 campos de grande aumento, supercrescimento 

estromal, bordas tumorais, necrose tumoral e presença de componente heterólogo). 

 Uso de modalidades terapêuticas adjuvantes (radioterapia e quimioterapia). 

 

4.5 Descrição de desfechos 

 

 Recidiva local: definida como recorrência do tumor phyllodes na mama ipsilateral 

ou plastrão. 

 Metástase à distância: definida como recidiva em qualquer outro sítio, exceto na 

mama ipsilateral ou plastrão.  

 Tempo até a recidiva local: definido como período entre o tratamento cirúrgico e o 

diagnóstico de recidiva local. 

 Tempo até as metástases à distância: definido como período entre o tratamento 

cirúrgico e o diagnóstico de metástases. 

 Tempo de seguimento: definido como período entre o tratamento cirúrgico e a data 

do último contato com a paciente ou do óbito. 

 

4.6 Análise de fatores determinantes 

 

Todas as variáveis apresentadas no tópico 4.4 foram analisadas buscando-se 

estabelecer possíveis fatores de risco e protetores ao desfecho de recidiva local e metástase à 

distância.  
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4.7 Análise de sobrevida 

 

Foi realizada análise de sobrevida, incluindo:  

 Sobrevida livre de doença (SLD); 

 Sobrevida livre de recidiva local (SLRL); 

 Sobrevida livre de metástase (SLM); 

 Sobrevida global (SG). 

 

4.8 Análise estatística 

 

Foi efetuada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e dispersão. 

Para investigar uma possível associação entre as variáveis independentes qualitativas 

ao tipo de tumor, foi aplicado o teste Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher, quando alguma 

casela apresentou valor esperado menor ou igual a cinco. Quanto às variáveis quantitativas, 

primeiramente, testou-se a distribuição normal pelo teste de Komolgorov-Smirnov, e, às 

variáveis que não aderiram à curva de normalidade, foi aplicado o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. O teste t-Sudent foi utilizado quando houve distribuição normal. 

As taxas de sobrevida livre de doença, sobrevida livre de recidiva local, sobrevida 

livre de metástase e sobrevida global, foram calculadas entre a data do diagnóstico (data da 

cirurgia) até a data do estado vital (óbito ou vivo), ou até a data do evento: recidiva local,  

definida como recorrência do tumor phyllodes na mama ipsilateral ou plastrão; ou metástase à 

distância, definida como recidiva em qualquer outro sítio, exceto na mama ipsilateral ou 

plastrão. O teste do estimador do produto limite de Kaplan-Meier foi aplicado para calcular a 

probabilidade de sobrevida. A comparação entre as curvas e grupos foi realizada pelo teste de 

log-rank.  

As análises de regressão de Cox, univariada e multivariada, foram utilizadas para 

estimar a Hazard Ratio (HR) e seus respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%). Na 

análise multivariada, foram selecionadas as variáveis com valores significativos (p<0,05), 

aquelas com p<0.20, e o tipo de tumor como variável de ajuste. A técnica de modelagem foi a 
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Forward Wald. Os dados foram analisados no programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 23 para Windows. 

 

4.9 Aspectos éticos 

 

Os dados foram obtidos de forma retroativa através dos prontuários eletrônicos e 

físicos das pacientes incluídas no estudo. Desse modo, os autores solicitaram dispensa da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e se comprometeram a utilizar os 

dados de forma ética e sigilosa. Para manter esse compromisso, todos assinaram o termo de 

compromisso para utilização de dados em prontuários. A presente pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Anexo A).  
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5 RESULTADOS  

  
  

A partir da busca pelos termos “tumor phyllodes borderline”, “tumor phyllodes 

maligno”, e suas variações “tumor filodes” e “tumor filoide”, no banco de dados do Setor de 

Anatomia Patológica do HCFMUSP e do ICESP, no período entre 01 de janeiro de 2007 e 31 

de dezembro de 2018, 72 pacientes foram localizadas. Vinte e um casos foram excluídos por 

falta de informações sobre o tratamento e seguimento clínico, ou por apresentarem resultado 

anatomopatológico final inconclusivo, totalizando 51 pacientes elegíveis para este estudo.  

Todas as 51 pacientes eram do sexo feminino. Dessas, 22 (43,1%) apresentavam 

tumor phyllodes borderline, enquanto 29 (56,9%), tumor phyllodes maligno. A mediana da 

idade ao diagnóstico foi de 47 anos (variando de 16 a 76 anos), sem diferença entre os grupos 

borderline e maligno. A mediana de seguimento para a coorte de pacientes com tumor 

phyllodes borderline foi de 40,7 meses, e para a coorte de tumores malignos de 48,3 meses. 

Houve distribuição semelhante, entre os grupos, das seguintes categorias clínicas: IMC, idade 

da menarca, número de gestações, estado menopausal, uso de terapia de reposição hormonal, 

vícios, cirurgia mamária prévia e antecedente de câncer de mama. Durante a primeira 

consulta na nossa instituição, 39 pacientes relataram, como queixa clínica, nódulo mamário 

palpável, e dessas, 23 descreveram crescimento rápido do tumor. 

Das 51 pacientes do estudo, vinte e quatro realizaram mamografia diagnóstica. A 

maioria das lesões foi descrita como nódulo isodenso, de forma oval, com margens 

circunscritas. Quatro desses tumores continham calcificações grosseiras em seu interior. 

Quarenta pacientes foram submetidas à ultrassonografia das mamas. Os achados foram 

descritos, em sua grande parte, como nódulo hipoecogênico ou complexo sólido-cístico, de 

forma oval, com margens circunscritas. Apenas cinco pacientes realizaram ressonância 

nuclear magnética das mamas. Quatro delas apresentaram nódulo com forma irregular. Todas 

as lesões evidenciaram realce interno heterogêneo. A análise cinética demonstrou curva 

temporal do tipo “washout” em dois nódulos, em platô em outros dois, e persistente no 

último.  

Trinta e oito pacientes possuíam resultado pré-operatório histopatológico de biópsia 

por agulha grossa. Apenas quatro tiveram resultados concordantes entre a biópsia e o 

anatomopatológico final da peça cirúrgica. As demais pacientes foram inicialmente 

diagnosticadas com lesão fibroepitelial, fibroadenoma, neoplasia maligna indiferenciada, 
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tumor phyllodes (sem caracterização do subtipo histológico) e tumor phyllodes com grau 

distinto do real. 

Com relação ao tratamento do tumor primário, as pacientes com phyllodes maligno 

foram mais frequentemente submetidas à mastectomia, quando comparadas às pacientes da 

coorte de phyllodes borderline (65,5% versus 27,3%; p=0,007). Ver Tabela 3. Das 26 

pacientes submetidas à cirurgia mamária conservadora, quatro precisaram realizar nova 

ressecção segmentar, por apresentarem margens comprometidas pela neoplasia, alcançando o 

estado de margens cirúrgicas livres ao final do segundo procedimento cirúrgico. Três 

pacientes tiveram planejamento cirúrgico alterado de cirurgia conservadora para MT devido à 

presença de margens cirúrgicas positivas para neoplasia.  

A abordagem axilar ipsilateral foi realizada em três pacientes do grupo borderline 

(duas submetidas à biópsia de linfonodo sentinela - BLS, e uma à exérese de linfonodos 

palpáveis suspeitos), e em 11 pacientes do grupo maligno (seis BLS, uma 

linfadenectomia axilar e quatro exérese de linfonodos palpáveis). Nenhuma dessas pacientes 

apresentou metástase linfonodal.  

Tumores de 10,0 cm ou mais foram mais frequentemente associados à coorte de 

neoplasias malignas (p=0,013). Ver Tabela 3. A coorte de tumor phyllodes borderline teve 

média e mediana do tamanho do tumor de 7,7 cm e 8,25 cm, respectivamente (variação de 2,0 

cm a 14,5 cm), enquanto o grupo de tumores malignos apresentou média e mediana de 13,4 

cm e 11,0 cm (variação de 2,3 cm a 27,3 cm).  

Dezenove pacientes (37,2%) foram submetidas à radioterapia adjuvante após o 

tratamento cirúrgico do tumor primário, cinco com diagnóstico de tumor phyllodes borderline 

e 14 com TP maligno. Treze pacientes receberam dose total de 50 Gy, enquanto seis foram 

submetidas a 60 Gy de radiação. Duas das pacientes com TPM, que realizaram radioterapia, 

foram também tratadas com quimioterapia adjuvante (doxorrubicina associada à ifosfamida).  

Duas das 51 pacientes do estudo tiveram diagnóstico concomitante de carcinoma: uma 

delas cursou com carcinoma ductal in situ na mama ipsilateral ao tumor phyllodes (submetida 

à mastectomia e RT adjuvante) e a outra com carcinoma ductal invasivo contralateral (tratada 

com mastectomia bilateral e hormonioterapia adjuvante). A distribuição das características do 

tratamento associados ao tipo de tumor é encontrada na Tabela 3. 
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Tabela 3- Distribuição das características do tratamento associadas ao tipo de tumor - 

HCFMUSP e ICESP – 2007 a 2018 

Variáveis Categorias 

Tipo de tumor phyllodes 

Total Borderline Maligno P 

N % N % N %   

Lateralidade 
Mama direita 25 49,0 12 54,5 13 44,8 0,492 

Mama esquerda 26 51,0 10 45,5 16 55,2   

         

Cirurgia 
Conservadora 26 51,0 16 72,7 10 34,5 0,007 

Mastectomia 25 49,0 6 27,3 19 65,5   

         

Margens cirúrgicas Livres < 1,0 cm 34 66,7 14 63,6 20 69,0 0,823* 

 Livres ≥ 1,0 cm 12 23,5 5 22,7 7 24,1   

 
Comprometidas 5 9,8 3 13,6 2 6,9   

         

Abordagem axilar Não 37 72,5 19 86,4 18 62,1 0,054 

 Sim 14 27,5 3 13,6 11 37,9   

         

Tamanho do tumor 

< 5,0 cm 11 21,6 9 40,9 2 6,9 0,013* 

5,0 a 9,0 cm 13 25,5 5 22,7 8 27,6   

≥ 10,0 cm 27 52,9 8 36,4 19 65,5   

                  

Radioterapia 

adjuvante 

Não 32 62,7 17 77,3 15 51,7 0,062 

Sim 19 37,3 5 22,7 14 48,3   

                  

TOTAL 51 100,0 22 100,0 29 100,0   

NOTA: * teste Exato de Fisher 

 

Quanto aos parâmetros histopatológicos que classificam os tumores phyllodes em 

subtipos benigno, borderline e maligno, pacientes com neoplasia maligna apresentaram 

percentual superior de celularidade estromal e pleomorfismo acentuados (p<0,001), número 

de mitoses ≥ 10 por 10 CGA (p<0,001), presença de componente heterólogo e necrose 

tumoral (p=0,026 e p=0,005 respectivamente).  

Na coorte de tumores phyllodes borderline, quatro pacientes apresentaram 

componente heterólogo do tipo lipossarcoma. Já as pacientes com TPM, 14 revelaram 

componente estromal heterólogo: três delas com lipossarcoma; três do tipo osteossarcoma; 

quatro, condrossarcoma; uma com sarcoma puro, e outras duas com dois tipos associados – 

lipossarcoma com condrossarcoma e com rabdomiossarcoma.  

Doze pacientes (23,5%) cursaram com recidiva local após tratamento cirúrgico do 

tumor primário: cinco (22,7%) com tumor phyllodes borderline e sete (24,1%) com TP 
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maligno (p=0,906). A mediana de tempo entre a cirurgia e o diagnóstico da recorrência foi de 

37,3 meses, sem diferença entre os grupos borderline e maligno. 

Do grupo de pacientes com TP borderline, duas recorreram como phyllodes benigno, 

uma como borderline e duas sofreram progressão para TPM. Todas essas cinco pacientes 

foram tratadas com cirurgia mamária conservadora para o tumor primário, sendo duas com 

margens cirúrgicas finais comprometidas e três com margens livres < 1,0 cm. Nenhuma delas 

recebeu radioterapia adjuvante após cirurgia para tratamento do tumor inicial. Três dessas 

recidivas foram tratadas com uma nova cirurgia conservadora e as outras duas com 

mastectomia (uma delas foi submetida à radioterapia adjuvante).  

Das pacientes com tumor phyllodes maligno, duas recorreram como TP benigno, uma 

como borderline e quatro com TPM.  Dessas, cinco tinham sido submetidas à cirurgia 

conservadora no tratamento do tumor primário. Apenas uma apresentou margens cirúrgicas 

comprometidas para neoplasia. Nenhuma delas recebeu RT adjuvante após cirurgia do tumor 

primário. Cinco dessas pacientes foram submetidas à MT para o tratamento da recidiva, uma 

realizou segunda cirurgia conservadora, e a última não recebeu tratamento cirúrgico da 

recorrência local devido à evidência de metástases à distância. Duas das pacientes tratadas 

com mastectomia também receberam radioterapia adjuvante.  

Da coorte de TP borderline, duas das pacientes cursaram com uma segunda recidiva 

local, uma delas apresentando um terceiro tumor phyllodes borderline, cuja cirurgia prévia 

apresentou margens cirúrgicas positivas para neoplasia, sendo tratado com mastectomia e 

radioterapia pós-operatória. A outra paciente evoluiu com a segunda recidiva de tumor 

phyllodes maligno. Havia sido anteriormente tratada com cirurgia conservadora, com 

margens livres, e foi então submetida à mastectomia com radioterapia adjuvante. Do grupo de 

tumores malignos, a única paciente tratada com cirurgia conservadora para a primeira 

recidiva (com margens livres de neoplasia) evoluiu com uma segunda recorrência local, 

sendo, então, submetida a mastectomia e radioterapia. 

Cirurgia conservadora da mama (p=0,010), margens cirúrgicas comprometidas pela 

neoplasia (p=0,020) e não realização de radioterapia adjuvante (p=0,002) foram associados 

com aumento de recidiva local. A relação dos fatores clínicos e patológicos à presença de RL 

é encontrada na Tabela 4.   
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Tabela 4- Associação dos fatores clínicos e patológicos à presença de recidiva local – 

HCFMUSP e ICESP – 2007 a 2018 

Variáveis  Categorias 

Recidiva local 

Total Não Sim P 

N % N % N %   

Cirurgia 
Conservadora 26 51,0 16 41,0 10 83,3 0,010 

Mastectomia 25 49,0 23 59,0 2 16,7   

                  

Lateralidade 
Direita 25 49,0 22 56,4 3 25,0 0,057 

Esquerda 26 51,0 17 43,6 9 75,0   

                  

Tamanho do tumor 

< 5,0 cm 11 21,6 9 23,1 2 16,7 1,000* 

5,0 a 9,0 cm 13 25,5 10 25,6 3 25,0   

≥ 10,0 cm 27 52,9 20 51,3 7 58,3   

                  

Margens cirúrgicas 

Livres < 1,0 cm 34 66,7 25 64,1 9 75,0 0,020* 

Livres ≥ 1,0 cm 12 23,5 12 30,8 0 0,0   

Comprometidas 5 9,8 2 5,1 3 25,0   

                  

Abordagem axilar 
Não 37 72,5 26 66,7 11 91,7 0,142* 

Sim 14 27,5 13 33,3 1 8,3   

                  

Estado menopausal 
Pré-menopausa 33 68,8 23 63,9 10 83,3 0,292* 

Pós-menopausa 15 31,3 13 36,1 2 16,7   

                  

Terapia de 

reposição hormonal 

Não 40 90,9 29 87,9 11 100,0 0,558* 

Sim 4 9,1 4 12,1 0 0,0   

                  

Vícios (etilismo, 

tabagismo) 

Não 32 72,7 24 72,7 8 72,7 1,000* 

Sim 12 27,3 9 27,3 3 27,3   

                  

Antecedente 

familiar de câncer 

de mama 

Não 33 70,2 25 67,6 8 80,0 0,700 

Sim 14 29,8 12 32,4 2 20,0   

                  

Cirurgia mamária 

prévia ipsilateral 

Não 39 81,3 30 83,3 9 75,0 0,671* 

Sim 9 18,8 6 16,7 3 25,0   

                  

Radioterapia 

adjuvante 

Não 32 62,7 20 51,3 12 100,0 0,002* 

Sim 19 37,3 19 48,7 0 0,0   

 

 

 

“continua” 
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Tabela 4- Associação dos fatores clínicos e patológicos à presença de recidiva local – 

HCFMUSP e ICESP – 2007 a 2018 “conclusão” 

  Recidiva local 

Variáveis Categorias Total Não Sim  

  N % N % N %  

Celularidade 

estromal 

Baixa 1 2,0 1 2,6 0 0,0 1,000* 

Moderada 18 35,3 14 35,9 4 33,3   

Acentuada 32 62,7 24 61,5 8 66,7   

         

Pleomorfismo 

Estromal 

Baixo 5 9,8 4 10,3 1 8,3 0,715* 

Moderado 23 45,1 19 48,7 4 33,3   

Acentuado 23 45,1 16 41,0 7 58,3   

                  

Nº de mitoses 

(por 10 CGA) 

0 a 4 18 35,3 14 35,9 4 33,3 1,000* 

5 a 9 15 29,4 11 28,2 4 33,3   

≥ 10 18 35,3 14 35,9 4 33,3   

                  

Bordas tumorais 

Bem definidas 10 19,6 7 17,9 3 25,0 0,832* 

Pouco 

definidas 
16 31,4 13 33,3 3 25,0   

Infiltrativas 25 49,0 19 48,7 6 50,0   

                  

Supercrescimento 

estromal 

Ausente 14 27,5 12 30,8 2 16,7 0,471* 

Presente 37 72,5 27 69,2 10 83,3   

                  

Componente 

heterólogo 

Ausente 33 64,7 26 66,7 7 58,3 0,732* 

Presente 18 35,3 13 33,3 5 41,7   

                  

Necrose tumoral 
Ausente 28 54,9 23 59,0 5 41,7 0,292 

Presente 23 45,1 16 41,0 7 58,3   

                  

Total 51 100,0 39 100,0 12 100,0   

        

NOTA: * teste Exato de Fisher 

 

Das 29 pacientes com TP maligno inicial, seis (20,7%) evoluíram com metástases, 

enquanto, do grupo de TP borderline, uma paciente (4,5%) cursou com esse desfecho 

(p=0,124). Das sete pacientes com doença à distância, seis cursaram com metástase 

pulmonar. Algumas delas tiveram doença envolvendo também outros órgãos. Os sítios 

acometidos foram: pulmão, sistema nervoso central, osso e partes moles (região 

paravertebral). 
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A mediana de tempo entre o diagnóstico de tumor phyllodes e a evolução para 

metástases foi de 43,3 meses (0,26 a 136,6 meses). A média e a mediana de tempo entre o 

diagnóstico da metástase e o óbito foram, respectivamente, 6,8 meses e três meses (2 a 17 

meses). Das sete pacientes metastáticas, cinco receberam tratamento sistêmico com 

quimioterapia paliativa, sendo o regime de ifosfamida associado à doxorrubicina, o mais 

utilizado. Duas delas foram ainda submetidas à radioterapia de crânio total. Uma paciente 

recebeu apenas radioterapia antiálgica para tratamento de metástases ósseas sintomáticas e 

outra paciente não apresenta dados sobre tratamentos paliativos realizados. 

Das sete pacientes que cursaram com doença à distância, duas tinham sido submetidas 

à RT adjuvante após a cirurgia do tumor primário, e uma após o tratamento da recidiva local. 

Apenas três das pacientes metastáticas apresentaram recidiva local prévia. Durante o período 

de seguimento, nove pacientes evoluíram para óbito, sendo sete por progressão da doença de 

base, com metástases à distância, e duas por causas não relacionadas à neoplasia mamária.  

Houve associação entre presença de necrose tumoral e ocorrência de metástases, com 

85,7% das pacientes com doença à distância evidenciando esse achado histológico (p=0.037). 

Maior tamanho do tumor também foi fator de risco para esse desfecho (p=0.003). Todas as 

pacientes que cursaram com metástases possuíam neoplasia com dimensão ≥ 10,0 cm 

(p=0.027).  

A taxa de SLD em cinco anos foi de 60,5%, 72,7% e 54,9% para toda a coorte de 

tumores phyllodes, tumores borderline e malignos, respectivamente A análise de sobrevida 

livre de doença de todo o grupo de pacientes com tumores phyllodes da mama mostra piores 

taxas para aquelas que apresentaram margens cirúrgicas comprometidas (p=0,034), tumores 

com pleomorfismo acentuado (p=0,045) e necrose (p=0,048), e que não foram submetidas à 

radioterapia adjuvante (p=0,010). Ver Figura 1. 

Quando se observa apenas a coorte de pacientes com tumor phyllodes borderline, não 

se verifica diferença em sobrevida frente às variáveis clinicopatológicas analisadas. 

Entretanto, a avaliação do grupo de tumores malignos evidencia menores taxas de sobrevida 

livre de doença em pacientes com tumores com evidência de pleomorfismo acentuado 

(p=0,023) e naquelas que não realizaram radioterapia pós-operatória (p=0,015). 
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NOTA: curvas de Kaplan-Meier 

Figura 1- Sobrevida livre de doença na coorte geral de tumores phyllodes quanto às margens 

cirúrgicas, radioterapia adjuvante, necrose tumoral e pleomorfismo estromal – HCFMUSP e 

ICESP – 2007 a 2018 

 

No atual estudo, a taxa de SLRL em cinco anos foi de 70,4%, 72,7% e 71,0% para os 

grupos de TP geral, borderline e maligno, respectivamente. As menores taxas de sobrevida 

livre de recidiva local foram encontradas nas pacientes que realizaram cirurgia conservadora 

(p=0,009), apresentaram margens comprometidas para neoplasia (p=0,010) e que não 

realizaram radioterapia pós-operatória (p=0,002). No subgrupo de pacientes com tumor 

phyllodes maligno, as taxas de sobrevida livre de recidiva local foram inferiores naquelas que 

foram submetidas à cirurgia conservadora (p=0,029), da mesma forma que nas pacientes que 

não realizaram radioterapia (p=0,005).  

p=0,010 p=0,034 

p=0,045 p=0,048 

p=0,034 p=0,010 
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Quanto à sobrevida livre de metástases, as piores taxas, independentemente do subtipo 

de tumor phyllodes, foram observadas nas pacientes que realizaram mastectomia (p=0,018), 

foram submetidas à abordagem axilar (p=0,048), apresentavam tumor ≥ 10,0 cm (p=0,044), 

celularidade acentuada (p=0,034), pleomorfismo moderado ou acentuado (p=0,042), 

componente heterólogo estromal (p=0,012) e necrose (p=0,020). Na coorte de pacientes com 

phyllodes maligno, também foi evidenciada menor SLM entre pacientes mastectomizadas 

(p=0,046) e naquelas que possuíam tumores com componente heterólogo (p=0,042) e necrose 

(p=0,044). 

 
 

 

 
NOTA: curvas de Kaplan-Meier 

Figura 2- Sobrevida global na coorte geral de tumores phyllodes quanto ao tipo de cirurgia, 

componente heterólogo, necrose tumoral e pleomorfismo estromal – HCFMUSP e ICESP -

2007 a 2018

p=0,002 p=0,043 

p=0,025 p=0,007 
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Na coorte geral de tumor phyllodes, houve menor sobrevida global entre as 

pacientes mastectomizadas (p=0,043), com pleomorfismo acentuado (p=0,047), 

presença de componente heterólogo (p=0,002) e necrose tumoral (p=0,025). Ver Figura 

2. No grupo de tumor borderline, houve diferença estatisticamente significativa quanto 

à presença do componente heterólogo, com menores taxas de SG em 5 anos (p=0,031). 

Já no grupo de pacientes com tumores malignos, SG inferior em 2 e 5 anos, foi 

observada quando componente heterólogo e necrose estavam presentes (p=0,048 e 

p=0,040, respectivamente). 

A taxa de sobrevida global para toda a coorte de tumores phyllodes foi de 87,8% 

em dois anos e de 85,5% em cinco anos. No gupo de tumores borderline a SG foi de 

100,0% e de 94,1% em dois e cinco anos, respectivamente, enquanto nos malignos a 

taxa foi de 79,2% nos dois períodos avaliados, sem diferença entre os grupos (p=0,117). 

Na análise univariada das categorias clínicas e anatomopatológicas, foi 

evidenciado que margem cirúrgica ≥ 1,0 cm (HR=0,10; IC95% 0,01-0,71) e realização 

de radioterapia adjuvante (HR=0,18; IC95% 0,04-0,78) atuaram como fatores 

protetores, reduzindo o risco de recidiva local e metástases à distância na coorte geral de 

tumor phyllodes. Ver Tabela 5. Ao se analisar apenas o grupo de tumores phyllodes 

malignos, a realização de RT adjuvante foi identificada como fator de proteção à 

recidiva local e à distância (p=0,029). Fatores de risco para óbito foram presença de 

componente heterólogo (HR=7,34; IC95% 1,49-36,06) e necrose (HR=5,00; IC95% 

1,03-24,21). No subgrupo de tumores phyllodes malignos, não foram identificados 

fatores de risco para o desfecho óbito. 

Na análise multivariada, nota-se que pacientes da coorte geral de tumor 

phyllodes que realizaram radioterapia adjuvante apresentaram menor risco para recidiva, 

tanto local como à distância (aHR=0,06; IC95% 0,01-0,33). Por outro lado, os fatores 

de risco foram presença de necrose tumoral (aHR=3,50; IC95%1,03-11,94) e de 

componente heterólogo estromal (aHR=8,91; IC95% 2,18-36,34). Em relação ao 

desfecho óbito, encontramos a presença de componente heterólogo estromal como fator 

de risco independente (aHR=6,85; IC95% 1,30-36,19).  Ver Tabela 6. 
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Tabela 5- Regressão univariada de Cox para os desfechos recidiva local e (ou) 

metástase, na coorte geral de tumor phyllodes – HCFMUSP e ICESP – 2007 

a 2018  
 

Variáveis Categorias 
HR 

IC95% 
P 

    Lower Upper 

Tipo de tumor phyllodes Borderline 1       

  Maligno 1,65 0,57 4,76 0,358 

      

Faixa etária (anos) < 40 1       

  40 a 59  0,79 0,28 2,25 0,655 

  60 e mais 0,68 0,14 3,28 0,630 

      

Excesso de peso Não 1       

(IMC kg/m²) Sim 1,68 0,56 5,01 0,355 

      

Menarca < 12 anos 1       

  ≥ 12 anos 0,85 0,27 2,66 0,774 

      

Gestações Nenhuma 1       

  1 a 2 1,05 0,32 3,44 0,938 

  ≥ 3 1,17 0,31 4,37 0,815 

      

Menopausa Pré-menopausa 1       

  
Pós-

menopausa 
0,53 0,15 1,87 0,327 

      

Terapia de reposição hormonal Não 1       

  Sim 0,67 0,09 5,15 0,704 

      

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 1       

  Sim 1,78 0,63 5,02 0,280 

      

Antecedente familiar de câncer de mama Não 1       

 
Sim 0,37 0,08 1,67 0,196 

      

Cirurgias mamárias prévias Não 1       

  Sim 0,85 0,24 2,98 0,798 

      

Tipo de cirurgia Conservadora 1       

  Mastectomia 0,51 0,18 1,43 0,201 

     “continua" 
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Tabela 5- Regressão univariada de Cox para os desfechos recidiva local e (ou) 

metástase, na coorte geral de tumor phyllodes – HCFMUSP e ICESP – 2007 

a 2018 “conclusão” 

 

Variáveis Categorias 
HR 

IC 95% 
P 

    Lower Upper 

Tamanho do tumor < 5,0 cm 1       

 5,0 a 9,0 cm 1,37 0,23 8,21 0,730 

  ≥ 10,0 cm 2,25 0,50 10,18 0,293 

      

Margens cirúrgicas Comprometidas 1       

  Livres < 1,0 cm 0,43 0,12 1,56 0,198 

  Livres ≥ 1,0 cm 0,10 0,01 0,71 0,024 

      

Abordagem axilar Não 1       

  Sim 0,73 0,23 2,28 0,587 

      

Radioterapia adjuvante Não 1       

  Sim 0,18 0,04 0,78 0,022 

      

Celularidade estromal 
Moderada (1 

paciente baixa) 
1       

  Acentuada 1,90 0,61 5,88 0,268 

      

Pleomorfismo Baixo 1       

  Moderado 1,11 0,12 10,02 0,924 

  Acentuado 3,85 0,49 30,04 0,199 

      

Nº de mitoses 0 a 4 1       

(por 10 CGA)  5 a 9 0,94 0,25 3,49 0,922 

  ≥ 10 1,52 0,48 4,80 0,476 

      

Bordas tumorais Bem definidas 1       

  Pouco definidas 0,52 0,10 2,57 0,419 

  Infiltrativas 1,39 0,38 5,05 0,619 

      

Supercrescimento estromal Ausente 1       

  Presente 2,76 0,63 12,15 0,180 

      

Componente heterólogo Ausente 1       

  Presente 2,51 0,94 6,75 0,068 

      

Necrose tumoral Ausente 1       

  Presente 2,80 0,97 8,11 0,058 
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NOTA: Modelos ajustados pelo tipo de tumor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6-  Fatores associados ao risco de recidiva local e (ou) metástase e fatores 

de risco para o óbito (análise multivariada de Cox) – HCFMUSP e 

ICESP – 2007 a 2018. 
  

  Variáveis Categorias 
aHR 

IC95% 
P 

      Lower Upper 

HRLD 

Radioterapia adjuvante Não 1       

  Sim 0,06 0,01 0,33 0,001 

Necrose Ausente 1       

  Presente 3,50 1,03 11,94 0,046 

Componente Heterólogo Ausente 1       

  Presente 8,91 2,18 36,34 0,002 

              

HRSG Componente Heterólogo Ausente 1       

  Presente 6,85 1,30 36,19 0,023 
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6 DISCUSSÃO 

 

Por se tratar de uma doença rara, a maioria dos estudos encontrados na literatura é do 

tipo observacional, compreendendo relatos e séries de casos, transversais e coortes 

retrospectivas. Grande parte desses trabalhos apresenta uma amostra pequena de pacientes 

com tumor phyllodes borderline e maligno, muitas vezes inferior a 50 pacientes em cada 

grupo4,6,7,26,30,41,43,45,47,51,69,70-74.  

No presente estudo, encontramos mediana de idade ao diagnóstico de 47 anos, 

resultado semelhante ao apresentado por outros autores7,30,41,69. Apesar de não termos 

encontrado diferença entre os subtipos borderline e maligno, Cervoni et al.45 descreveram 

mediana de idade de 57 anos em pacientes com TPM, superior à daquelas com lesões 

benignas e borderline (p<0,02), assim como foi evidenciado por Kim et al.73 (p=0.012). Um 

estudo multicêntrico publicado em 2020 avaliou pacientes com tumor phyllodes maligno e 

identificou mediana de idade mais elevada, de 52,8 anos13.  

 Poucos trabalhos trazem informações sobre os antecedentes pessoais e familiares das 

pacientes com tumor phyllodes. Na coorte retrospectiva de Rodrigues et al.41, publicada em 

2017, a maioria das pacientes se encontrava na menacme e não possuía patologias mamárias 

prévias, como foi encontrado em nossa casuística. Liew et al.30, Varghese et al.75 e Onkendi 

et al.76 também constataram maioria na pré-menopausa. Em concordância com nossos dados, 

a principal apresentação clínica do tumor, nas coortes de Hasdemir et al.4, Ditsatham et al.6 e 

Sevinç et al.71, foi nódulo mamário palpável, manifestação típica dessa doença.  

No estudo de Arora et al.23, os tumores phyllodes se apresentaram, nos exames de 

imagem, predominantemente como lesões lobuladas e com margens bem definidas, com 68% 

dos nódulos apresentando tamanho > 4,0 cm. Os autores concluíram que, quando duas 

modalidades radiológicas são concordantes e sugerem TP, o diagnóstico imaginologico é 

significantemente mais confiante23. De forma semelhante, Chao et al.77 descreveram 43% dos 

phyllodes com tamanho > 5,0 cm e, em sua maioria, lobulado e heterogêneo. Ditsatham et al.6 

avaliaram 188 TP, com 139 deles de aspecto sólido, enquanto 15 eram lesões complexas 

sólido-císticas, 112 eram lesões lobuladas e 149 possuíam margem bem definida. Abdul 

Hamid et al.7 descreveram metade dos TPM como lesões circunscritas na mamografia e 

ultrassonografia mamária. Enquanto 40% dos tumores malignos e borderline detinham 

espaços císticos intratumorais, apenas 9,5% dos benignos apresentavam esse achado 

(p=0.10)7.  
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Mberu et al.31 mostraram que algumas características ultrassonográficas sugerem o 

diagnóstico de TPM e borderline, incluindo lesão heterogênea (p=0,002), forma irregular 

(p=0,01), margem microlobulada (p=0,028), presença de reforço acústico posterior (p=0,01), 

ACR BI-RADS® > 3 (p=0,047) e tumores de maior tamanho (p=0,003), com taxa de 88% dos 

TPM, e borderline apresentando dimensão > 4cm. Em 2020, Ma et al.78 desenvolveram um 

modelo preditivo para distinguir TP benignos de não benignos (borderline e maligno), 

baseados em características encontradas no exame de ressonância nuclear magnética de 

mamas. Dessa forma, conseguiram evidenciar que tumores borderline e maligno apresentam 

intensidade de sinal maior do que o tecido mamário normal em imagens ponderadas em T1; 

TPMs mostram padrão mais heterogêneo na sequência FSE (fast spin eco) das imagens 

ponderadas em T2, além de mais comumente desenvolverem curva de realce tipo II/III78. Em 

outros estudos, nenhuma característica imaginológica foi capaz de distinguir os subtipos de 

tumores phyllodes na mamografia e ultrassonografia mamária7,77.  

No atual estudo, a maioria dos tumores apresentaram características radiológicas 

benignas e, seguindo a 5ª edição do Sistema de Classificação ACR BI-RADS®, seriam 

categorizados como BI-RADS® 3, indicando lesões com menos de 2% de risco de 

malignidade. Essa constatação levanta o seguinte problema: a maioria dos tumores phyllodes 

borderline e malignos são classificados da mesma forma que as demais lesões fibroepiteliais 

da mama, incluindo o phyllodes benigno, que tem prognóstico favorável e, especialmente, os 

fibroadenomas, que podem, em sua maioria, ser conduzidos de forma expectante. No estudo 

de McCarthy et al.79, 38% dos TP foram identificados, pelos exames de imagem, como 

fibroadenomas e, em apenas 24% dos casos, o radiologista sugeriu a hipótese de tumor 

phyllodes. Arora et al.23, descreveram 25% dos casos de TP sendo interpretados erroneamente 

como fibroadenomas nos exames de imagem. A classificação BI-RADS® 3 pode gerar a falsa 

impressão de um quadro clínico benigno, levando ao atraso no tratamento do tumor phyllodes 

ou escolha por uma abordagem cirúrgica inadequada.  

Na prática clínica, há uma grande dificuldade em se estabelecer um diagnóstico pré-

operatório confiável de tumor phyllodes em amostras por biópsia percutânea, culminando na 

grande disparidade que encontramos entre esse resultado e o anatomopatológico da peça 

cirúrgica. No presente estudo, apenas 13,1% das pacientes obtiveram resultados concordantes 

entre a biópsia pré-cirúrgica e o anatomopatológico final, e 42,1% possuíram resultado de 

tumor phyllodes (sem conformidade do subtipo histológico). Dados semelhantes foram 

encontrados por Neron et al.13, com apenas 38,8% dos 212 TPM apresentando diagnóstico 

consonante; Liew et al.30, com core definindo o diagnóstico de TPM em 27,2% das pacientes; 
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e por Hasdemir et al.4, que mostraram 20,5% das pacientes sendo diagnosticadas com TP em 

core biópsia.  

Uma série brasileira de casos, publicada em 2013, descreveu que, do total de exames 

realizados em pacientes com TP, apenas 27% das punções aspirativas por agulha fina e 25% 

das core biópsias concluíram esse diagnóstico72. Já Efared et al.70 relataram que, dentre as 71 

pacientes que realizaram biópsia por agulha grossa, 13 foram diagnosticadas com 

fibroadenomas, 11 com TP benigno (com AP final de TP borderline) e 5 com TP borderline 

(com AP final de TPM). A sensibilidade diagnóstica geral da core biópsia foi de 71,8%. 

Mberu et al.31, em 2019, descreveram que, das 12 pacientes submetidas à core biópsia com 

diagnóstico de TPM ou borderline, 3 eram TP benigno ou fibroadenoma, enquanto, das 17 

pacientes com diagnóstico pré-operatório sugestivo de TP benigno ou fibroadenoma, 4 eram 

TP borderline à excisão. Segundo Marcil et al.80, a excisão de lesões fibroepitaliais da mama, 

diagnosticadas por core biópsia, leva ao diagnóstico patológico de TP em 37,5% dos casos. 

No trabalho de Tremblay-LeMay et al.81, apenas 15,9% das punções aspirativas por 

agulha fina levantaram com precisão a possibilidade de TP. A taxa de falso positivo, falso 

negativo e sensibilidade da core biópsia foi de 25.0%, 12.0% e 84.0%, respectivamente. Já 

Van Osdol et al.82 encontraram sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e 

negativo de 82%, 93%, 47%, e 98.5%, respectivamente. No estudo de Lawton et al.83, 21 

casos de lesões fibroepiteliais foram enviados a 10 patologistas especialistas em mama para 

serem classificados em fibroadenomas ou tumores phyllodes. Em apenas 2 houve 

concordância do diagnóstico entre os profissionais83. Esse estudo expõe a dificuldade que 

existe em se firmar um diagnóstico preciso de tumor phyllodes em amostras de biópsias 

percutâneas.  

Apesar de alguns autores não evidenciarem relação entre o tamanho e o grau 

tumoral23, no nosso trabalho, tumores ≥ 10,0 cm foram mais frequentemente associados à 

coorte de neoplasia maligna (p=0,013). Muitos outros estudos concordam com o nosso 

resultado29,70,73,76,78, com Efared et al.70 descrevendo, ainda, que 75% dos casos de TPM eram 

> 10cm em sua coorte. Padrão semelhante de lateralidade, sem predileção por qualquer 

mama, foi notado na maioria dos estudos7,75,84. Entretanto, 3 autores descreveram dominância 

da mama direita4,6,23, enquanto um estudo libanês encontrou prevalência maior na mama 

esquerda (63,3%)26. Anatomicamente, a maioria dos tumores phyllodes envolvem o 

quadrante superior externo4,6,75,84,85.  

Nossas pacientes com phyllodes maligno foram mais frequentemente submetidas à 

mastectomia, quando comparadas às pacientes da coorte borderline. Spanheimer et al.29 
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revisaram os casos de TP borderline e maligno do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 

durante um período de 50 anos e, de forma semelhante, demonstraram maior taxa de MT 

entre pacientes com TPM (52% x 23%, p=0,003)29, dado também evidenciado por Mitus et 

al.86 e por Ditsatham et al.6. Liew et al.30 descreveram 11 casos de TPM, com 64% das 

pacientes submetidas à MT, enquanto, na coorte de Park et al.87 e Kim et al.88, a maioria das 

pacientes com TPM foram tratadas com CC (61,4% e 58,0%, respectivamente).  

No estudo de Gnerlich et al.89, o tamanho do tumor foi associado com o tipo de 

cirurgia realizada (p<0,0001): 89% das mulheres com tumores >10,0 cm realizaram MT, 

enquanto 79% daquelas com tumores < 3,0 cm foram submetidas à CC. Kim et al.88 

constataram que MT foi realizada para tumores de alto grau, de maior tamanho e multifocal. 

Tanto Macdonald et al.90 como Pezner et al.91 observaram que mulheres com TPM tratadas 

com MT, mais frequentemente tinham tumores maiores e eram mais velhas. Segundo alguns 

autores, quando as margens livres92, de pelo menos 1,0 cm26, não podem ser alcançadas por 

CC no tratamento do TPM, MT é indicada. Na prática clinica atual, observamos que a 

escolha do tipo de cirurgia se baseia, especialmente, na relação entre o tamanho do tumor e o 

tamanho da mama, objetivando um tratamento oncológico adequado, com resultado estético 

aceitável, além de levar em consideração o desejo e as preferências da paciente. 

Dentre os casos de CC do presente trabalho, quatro realizaram nova ressecção 

segmentar e três foram submetidas à MT, por apresentarem margens comprometidas pela 

neoplasia. Outras cinco permaneceram com margens positivas, o que reflete a dificuldade em 

se alcançarem margens livres e amplas nesse tipo de tumor. Em alguns casos, a obtenção de 

margem de ressecção adequada torna-se inviável, devido às grandes dimensões da lesão, 

mesmo quando realizada a mastectomia.  

No estudo de Ditsatham et al.6, 65,6% dos TP borderline e 78,4% dos TPM tiveram 

margem comprometida após a primeira abordagem cirúrgica. Além disso, apenas 34,3% das 

pacientes com phyllodes borderline e 21,6% daquelas com tumor maligno apresentaram 

margem de ressecção ≥ 1,0 cm6. Choi et al.57 apresentaram resultado ainda mais alarmante, 

com somente 5,7% dos casos de TPM e borderline alcançando margem cirúrgica ≥ 1cm. Em 

um estudo francês publicado em 2020, 212 pacientes com TPM foram avaliadas. Dessas, 

44,8% necessitaram de uma segunda cirurgia para obtenção de margens livres. A taxa final de 

MT foi de 73,3%, e os autores constataram que a mastectomia, como primeira abordagem 

cirúrgica, permitiu margens ≥ 3,0 mm mais frequentemente do que a CC da mama 

(p=0,0001)13. Em contraposição aos dados anteriores, Zervoudis et al.47 descreveram taxa de 
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CC de 100% para TP borderline e 79% para TPM, com todas as cirurgias conservadoras 

alcançando margem > 1,0 cm.  

Historicamente, a mastectomia foi o tratamento de escolha do tumor phyllodes. 

Entretanto, desde a década de 90, CC tem sido realizada mais frequentemente que MT. 

Apesar dos dados apresentados, com grande parte dos estudos evidenciando maior 

prevalência de mastectomia nos casos de TPM, atualmente, a abordagem amplamente aceita 

para todos os subtipos de TP é a ressecção da lesão com margens livres. Nesse cenário, a 

questão da extensão ideal da margem de ressecção continua objeto de debate. 

As diretrizes do NCCN e MD Anderson Cancer Center sugerem excisão local ampla 

do tumor, com o objetivo de alcançar margens ≥ 1,0 cm. Entretanto essa recomendação se 

baseia em dados de estudos antigos, retrospectivos, com amostra pequena e que abrangem, 

em sua maioria, casos de tumor phyllodes benigno. Dessa forma, muitos autores questionam 

essa orientação e advertem que margens de ressecção < 1,0 cm são adequadas, sem prejuízo 

em recidiva29,53. 

Os dados de nove estudos contemplados na revisão sistemática de Thind não 

mostraram diferença entre margem < 1,0 cm e ≥ 1,0 cm em termos de taxa de recidiva local 

(p=0,33), metástases (p=0,45) e mortalidade (p=0,40) para tumores phyllodes borderline e 

malignos93. No estudo de Spanheimer et al.29, a taxa de RL para pacientes com TPM e 

borderline que apresentaram margem de ressecção cirúrgica > 1,0 mm foi de 12%. Os autores 

consideram que se trata de um valor relativamente baixo e que, caso outros estudos 

confirmem esses dados, margem > 1,0 mm possa ser considerada adequada para esses 

subgrupos de pacentes29. 

De nossas pacientes, nenhuma apresentou metástase linfonodal. Dentre os estudos da 

literatura revisados, três não encontraram evidências de metástases linfonodais4,9,57. 

Entretanto, outros autores descreveram alguns casos de tumores phyllodes com 

comprometimento ganglionar axilar, com taxa variando de 0,3% a 9,0%6,13,30,44,72,86,87,89. 

No presente estudo, 22,7% das pacientes com tumor phyllodes borderline e 48,3% 

daquelas com TP maligno foram submetidas à RT adjuvante (p=0,062), dados próximos aos 

evidenciados por Cervoni et al.45 (23% x 38%), Adam et al.94 (6,1% x 50%) e Ditsatham et 

al.6(15,2% x 51,4%; p=0,001). Choi et al.95 encontraram menor taxa de RT pós-operatória, 

mas com diferença entre os grupos borderline e maligno (1,6% e 12,3%, respectivamente. 

p<0,001). Nas coortes de Liew et al.30, Neron et al.13 e Park et al.87, 55%, 43,3% e 21,4% das 

pacientes com TPM foram submetidas à radioterapia, respectivamente. Dentre as pacientes 

submetidas à RT na coorte de Choi et al.95, 58,1% apresentavam tumor ≥ 5,0 cm e duas 



45 

 

 

possuíam margem comprometida pela neoplasia95, enquanto, no estudo de Kim et al.88, RT 

foi mais comumente realizada para pacientes com fatores de risco adversos, incluindo tumor 

de alto grau e de grande dimensão.  

Determinar precisamente o papel e as indicações da RT adjuvante é desafiador, 

devido à baixa incidência desse tipo de tumor. Ainda assim, na virada do século XXI, o uso 

dessa terapia adjuvante se expandiu, especialmente em casos de TPM e borderline88,96.  

Gnerlich et al.89 avaliaram os preditores de uso de RT adjuvante em 3210 mulheres 

com TPM entre 1998 e 2009. Sua utilização dobrou durante o período do estudo (9,5% em 

1998-1999 x 19,5% em 2008-2009). Os fatores associados com maior aplicação de RT foram 

tumores > 5,0 cm, diagnóstico tardio do tumor, idade entre 50 e 59 anos e pacientes que 

realizaram abordagem axilar. O tratamento com radioterapia tardou a ocorrência de RL de 14 

para 25 meses e reduziu a taxa de RL em pacientes submetidas à CC, mas não naquelas que 

realizaram MT (p=0,029). O uso da raditerapia diminuiu em mais da metade o risco de RL 

(HR 0,43), mas não teve influência significativa na sobrevida89. No estudo prospectivo de 

Barth et al.18, 46 pacientes com TPM e borderline foram tratadas com CC com margens 

livres seguido por RT adjuvante. Nenhuma delas cursou com recidiva local durante os 56 

meses de seguimento.  

A primeira metanálise para avaliar a eficácia da radioterapia adjuvante foi publicada 

por Chao et al.28, em 2019, e incluiu 17 estudos, com 696 pacientes. O estudo concluiu que o 

grupo submetido à cirurgia associada à radioterapia adjuvante teve menor taxa de RL (8%) 

quando comparado com o que realizou apenas tratamento cirúrgico (19%). Entretanto houve 

heterogeneidade estatística. Os resultados de subgrupos indicam que a RT pode ser mais 

eficaz em pacientes jovens (< 45 anos), tumores grandes, e do subtipo maligno. Os autores 

sugerem uso de RT em todo TPM, independentemente do tipo de cirurgia28.  

Evidência de redução significativa de RL com RT adjuvante nos grupos de TPM e 

borderline também foi notada por Belkacémi et al.17. Os autores apresentaram melhora da 

taxa de controle local em 10 anos, de 59% para 86% (p = 0.02), com o tratamento, embora 

sem indício de influência na SLD ou SG. No estudo de Choi et al.95, as pacientes que não 

receberam RT cursaram com taxas mais altas de RL (p=0.041). Zeng et al.97 também 

mostraram, em metanálise publicada, menor risco relativo para RL nas pacientes que 

receberam RT adjuvante (HR=0.43, 95% CI: 0.23-0.64). A diferença de risco absoluto de 

recorrência local, entre o grupo submetido à radioterapia e o grupo sem essa terapia, foi de 

10,1%, sendo necessário tratar 10 casos para prevenir uma RL em 5 anos. No entanto, a RT 

reduziu o risco de RL no grupo das pacientes que realizaram CC (HR=0.31), mas não 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Belkac%C3%A9mi+Y&cauthor_id=17931796
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naquelas abordadas com MT. Além disso, RT não exerceu efeito na SLD e SG97. Kim et al.88 

também não encontrou associação entre RT e sobrevida câncer específica. 

Tanto no estudo de Park et al.87 como no de Li et al.35, todas as RL ocorreram em 

pacientes que não receberam RT. Nas coortes de Barth et al.18, Cervoni et al.45 e Chaney et 

al.98, nenhuma paciente submetida à RT cursou com RL. No presente estudo, nenhuma das 19 

pacientes que realizaram RT adjuvante cursou com RL e todas as 12 pacientes que evoluíram 

com recorrência local não receberam tratamento com RT após cirurgia do tumor primário. A 

nossa análise multivariada evidenciou que o uso de RT atuou como fator protetor, reduzindo 

o risco de RL e à distância. 

Indicações diversas para radioterapia adjuvante são encontradas na literatura, mas sem 

consenso entre os autores. Mitus et al.86 recomendam seu uso nos casos de tumor borderline e 

maligno com margens < 1,0 cm, enquanto Choi et al.95 consideram RT para TPM ≥ 5,0 cm 

submetidos à CC. Abdul Hamid et al.7 sugerem que o uso de radioterapia deve ser limitado a 

pacientes com TPM e margens positivas, quando não foi possível realizar nova abordagem 

cirúrgica. Chaney et al.98 indica RT para TPM e borderline no cenário de CC e quando 

tratados com MT, se o risco de recidiva é considerado alto (margens positivas, tumor ≥ 10,0 

cm ou doença recidivada). Pezner et al.91 orienta que radioterapia deve ser considerada para 

pacientes com TPM se tumor > 2,0 cm tratado com CC ou > 10,0cm. As diretrizes atuais do 

NCCN recomendam radioterapia para phyllodes malignos, no cenário de recorrência 

(evidência de nível 2B)52.  

No estudo de Yogi et al.24, todas as pacientes que receberam RT, dentro de um mês do 

tratamento cirúrgico, não cursaram com RL, enquanto duas pacientes que foram submetidas à 

terapia adjuvante após esse período desenvolveram recorrência local após 9 meses de 

seguimento (p=0,012). Segundo os autores, a duração de inicio da RT após a cirurgia exerce 

papel significante na prevenção de recidiva24.  

Embora vários estudos descrevam resultados encorajadores, defendendo a eficácia e a 

segurança oncológica da RT adjuvante, os dados em grande escala são escassos e os critérios 

de indicação permanecem vagos. Atualmente, não há diretrizes claras para o tratamento 

adjuvante do TP e não há estudos randomizados que avaliem o benefício das terapias 

adjuvantes. O papel da RT permanece discutível, apesar de seu uso comum em pacientes com 

margens positivas ou próximas. Assi et al.26 sugerem que a RT adjuvante após CC precisa ser 

considerada para os TPM e borderline, independentemente do estado da margem, já que 

oferece melhor controle local da doença, mesmo sem haver evidências convincentes de 

benefício em sobrevida.  
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A recidiva é o maior desafio encontrado pelos cirurgiões no tratamento das pacientes 

com tumor phyllodes borderline e maligno, com taxa de até 60% no período de 9 anos de 

seguimento99, e de 28%, mesmo com margem de 1,0 cm9. Além disso, os TP possuem 

potencial para metástases à distância, não havendo tratamento sistêmico efetivo para esse tipo 

de tumor. Dessa forma, as RL não devem ser menosprezadas, e o tratamento com RT 

adjuvante, visando a melhor controle local da doença, pode ser um recurso importante para 

essas pacientes.  

No nosso estudo, 23,5% das pacientes cursaram com recidiva local após cirurgia do 

tumor primário, sem diferença entre os grupos borderline e maligno, dado semelhante ao 

encontrado por Choi et al57. Spanheimer et al.29 também não encontraram diferença de 

recidiva entre os subtipos de TP, com incidência cumulativa de RLR em 5 e 10 anos para 

toda a coorte de 11% e 12%. Já no estudo de Zhou et al.100, as taxas de RL em pacientes com 

TP borderline e malignas foram de 14,1% e 42,3%, respectivamente, semelhantes às 

encontradas por Kim et al.73 (18,2% x 46,7%). Uma metanálise publicada em 2019 avaliando 

RL em tumores phyllodes descreveu taxa de RL de 8% para TP benigno, 13% para borderline 

e 18% para maligno, com risco cumulativo em 5 anos de 3 a 23%, 9 e 55%, 14,8 e 55%, 

respectivamente5. 

Dentre nossas pacientes que recidivaram localmente, 83,3% tinham sido submetidas à 

cirurgia conservadora da mama para tratamento inicial do tumor, 25% possuíam margem de 

ressecção comprometida pela neoplasia e nenhuma recebeu RT adjuvante. Choi et al.95 

também evidenciaram maior taxa de RL nas pacientes com TPM e borderline submetidas à 

CC (p=0.025). Na análise de subgrupo da metanálise publicada em 2019 por Lu et al.5, CC se 

correlacionou com risco de RL significantemente maior em TPM (OR 2,32; p=0,05). No 

estudo de Spanheimer et al.29, embora a incidência de RL também tenha sido numericamente 

maior para pacientes submetidas à CC, as taxas de RL foram aceitavelmente baixas com 

ambos os tratamentos. Os autores sugerem que, mesmo entre pacientes com TP maligno e 

borderline, CC é uma opção de tratamento apropriado, desde que as margens negativas 

possam ser alcançadas29. Além disso, outros estudos não encontraram associação entre 

cirurgia conservadora e maior risco de RL9,47.  

No estudo multicêntrico de Choi et al.57, a margem comprometida pela doença 

demonstrou ser fator de risco crítico para RL, com quase 50% das pacientes apresentando 

esse evento até 10 anos após a cirurgia. Das pacientes que alcançaram margem ≥ 1,0 cm, 

nenhuma cursou com recidiva57. Em uma metanálise publicada em 2019, a margem positiva 

também foi significantemente associada com risco maior de RL em TPM, mas apenas uma 
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tendência para aumento do risco foi observada nos subtipos benigno e borderline5. No estudo 

de Park et al.87, quatro das seis pacientes com margem cirúrgica positiva cursaram com RL. 

Rodrigues et al.41 apresentaram taxa de RL em cinco anos entre mulheres com margens 

negativas ≥ 2,0 mm, negativas < 2,0 mm e positivas de 8%, 6% e 37%, respectivamente (P < 

0.001). Não houve diferença em RL entre os subgrupos com margens negativas (p=0,975)41. 

Observação semelhante foi feita por outros autores que descrevem melhor controle local com 

margens livres de doença, independentemente da extensão dessa margem24,35.   

Muitos pesquisadores concordam com a necessidade de se obterem margens livres no 

tratamento do TP, visando a um bom controle local, com menor taxa de RL, embora 

questionem a necessidade de margens amplas e sugiram extensões diferentes da clássica (> 

1,0 cm). Adam et al.94 indicam que a margem de ressecção deve ser de, pelo menos, 5,0 mm, 

para qualquer grau de TP, valor correlacionado com menor risco de recidiva (HR 0,20; 

p=0,013). No estudo de Neron et al.13, margens mais amplas não foram associadas com 

melhores desfechos (3-7mm x >8mm; p=0,69). Os autores recomendam margem cirúrgica de 

3,0 mm para TPM. Taxa de RL de apenas 4,3% foi descrita por Tremblay-LeMay et al.81, 

sendo todos os casos com margens livres < 1,0 mm.  

Em contrapartida, alguns autores sustentam a ideia da necessidade de margens amplas 

para esse tipo de tumor ou para subgrupos específicos de pacientes. Varghese et al.75 notaram 

que não houve recidiva alguma nas pacientes com tumor borderline e maligno quando as 

margens eram ≥ 1,0 cm, enquanto Yom et al.101 propõem que margens de 1,0 cm devam ser o 

objetivo no tratamento de TP ≤ 5,0 cm e com mitoses frequentes (≥10/10 CGA). Kapiris et 

al.9 relataram taxa de RL de 60% em pacientes com margens positivas ou < 1,0 cm, em 

comparação com 28% nas pacientes cujas margens foram ≥ 1,0 cm. No presente estudo, 

nenhuma paciente com margem ≥ 1,0 cm cursou com recidiva local, e a análise univariada 

apresentou margem ampla como fator protetor, reduzindo o risco de RL e à distância na 

coorte geral de TP. 

Dentre as pacientes com TP borderline que cursaram com RL, 40% apresentaram 

progressão do grau tumoral na recidiva. A frequência de transformação maligna foi relatada 

em 5 a 30% de todos os TP44,50, o que parece ser justificado pela heterogeneidade dos TP24. 

No estudo de Rodrigues et al.41 e Tan et al.102, 19% das RL se apresentaram com grau mais 

alto do que o tumor primário. Na coorte de Choi et al.57, transformação maligna ocorreu em 

4,1%, 12,5% e 77,8% dos casos na primeira, segunda e terceira RL, respectivamente. Em 

metanálise publicada em 2019, 21% dos tumores borderline recorrentes sofreu progressão5.  
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No atual estudo, CC da mama, margens cirúrgicas comprometidas e a não realização 

de radioterapia adjuvante foram associados com aumento de RL. Muitos fatores de risco para 

recorrência local da doença foram descritos na literatura, entretanto de forma inconsistente, 

não sendo universalmente aceitos87. 

Embora a classificação do TP tenha sido útil em predizer seu comportamento 

biológico, com muitos autores sugerindo que o prognóstico é principalmente dependente do 

grau histológico, essa relação é limitada devido à grande subjetividade do diagnóstico 

patológico103. Apesar de não termos encontrado diferença de RL entre os grupos de TP 

borderline e maligno, em concordância com alguns estudos29, muitos autores descrevem o 

subtipo maligno como fator de risco para recidiva local da doença6,41,104.  

Em concordância com os nossos resultados, Choi et al.95 demonstraram que cirurgia 

conservadora foi fator de risco independente para RL. No estudo de Kim et al.73, o tipo de 

cirurgia (excisão local com margem de até 0,5 cm) foi o único fator significantemente 

associado com recidiva no grupo de tumores borderline. Entretanto, a análise univariada de 

Olaya et al.69, indicou que o risco de recorrência foi maior em pacientes submetidas à MT 

(HR: 3,79; p = 0,047). Ademais, outros autores não encontraram associação entre o tipo de 

cirurgia e o risco de RL6,29,76.  

O estado de margem de ressecção cirúrgica é amplamente aceito como importante 

fator de risco para RL24,29,35,41,57,74,87,95,104-106, sendo a margem comprometida pelo tumor 

phyllodes considerada como o preditor mais forte para esse desfecho19. Na metanálise 

publicada em 2019 por Lu et al.5, a margem positiva foi significantemente associada com 

maior risco de recorrência local em TPM, enquanto Choi et al.95 evidenciou aumento do risco 

no subgrupo borderline. No estudo de Choi et al.95, pacientes que realizaram CC com 

margem positiva tiveram a pior taxa de controle local em 5 anos, independentemente do 

tamanho do tumor (62.5%). Além das evidências com margens comprometidas, alguns 

autores mostram que margem < 1,0 mm29 e < 1,0 cm74,107 podem também estar associadas 

com alta incidência de RL, enquanto outros afirmam que a extensão da margem não impacta 

na RL76. O estudo de Chao et al.103, publicado em 2020, revelou que margem cirúrgica > 1,0 

cm foi fator protetor para recidiva. 

Quanto ao uso de radioterapia adjuvante, os resultados são discrepantes. Enquanto 

Belkacémi et al.17 descreve que RT é fator prognóstico favorável para controle local da 

doença, Olaya et al.69 indicam maior risco de recidiva em pacientes submetidas a essa terapia 

(HR: 9,05; p = 0,001). No estudo de Cervoni et al.45 o uso de RT não impactou na taxa de 

RL, o que pode refletir o pequeno tamanho da amostra estudada. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Belkac%C3%A9mi+Y&cauthor_id=17931796
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Muitos outros fatores, incluindo idade jovem24 (< 35 anos57,105; < 40 anos29; ≤ 45 

anos6), estado pós-menopausa41, tamanho do tumor41,76,107 (≤ 5,0 cm101; ≥ 5,0 cm57,95; > 6,0 

cm6), número de mitoses (≥ 10 mitoses em 10 CGA)5,101,103, celularidade estromal moderada 

ou acentuada5,76, supercrescimento estromal5,76,104,107, atipia estromal acentuada5, bordas 

tumorais infiltrativas5,41 e necrose tumoral5,41,57,105,106 têm sido apontados, de forma variável, 

como fatores prognósticos para recidiva local do tumor phyllodes.  

Apesar de terem sido identificados, esses fatores prognósticos são resultantes, 

principalmente, de estudos retrospectivos, antigos e com pequena amostra de pacientes. 

Ademais, um valor de corte apropriado para variáveis como extensão da margem cirúrgica, 

idade da paciente ou tamanho do tumor é assunto controverso. Faz-se necessária, ainda, uma 

interpretação cuidadosa dos resultados visto que muitos dos trabalhos publicados incluem 

uma grande fração de TP benignos e pequeno número de TPM e borderline. Além disso, 

algumas pesquisas foram realizadas antes da classificação do TP em três subtipos pela 

OMS94. 

A relação entre recidiva local e metástases não é clara87. Muitos estudos defenderam 

que RL é preditor de doença à distância, enquanto outros refutaram essa associação. No 

estudo de Choi et al.95, a metástase ocorreu exclusivamente no subtipo maligno, e um evento 

prévio de RL aumentou o risco de doença metastática em 6 vezes. Nós apresentamos três das 

sete pacientes metastáticas tendo cursado com RL prévia. Asoglu descreveu RL precedendo 

dença à distância em oito de treze pacientes107. Por outro lado, Mitus relatou metástase em 10 

mulheres, nenhuma cursando com recorrência local prévia92. 

Autores têm descrito fatores preditores para metástase, sendo a presença de 

supercrescimento estromal considerado o mais forte95,107. Outros fatores já associados com 

maior incidência de doença à distância foram idade avançada41, tamanho do tumor41, maior 

grau tumoral35, mitoses35, pleomorfismo35, bordas tumorais infiltrativas24,35, necrose41,24,35 e 

realização de radioterapia adjuvante35.  

No estudo de Koh et al.108, grandes tumores (≥ 9,0 cm) que abrigavam elementos 

heterólogos malignos foram preditores intependentes de metástases (HR 2.434, p = 0.049). 

Spanheimer et al.29 evidenciaram que as sete pacientes que evoluíram com metástases à 

distância apresentavam TPM com características histopatológicas uniformemente 

desfavoráveis. A presença dessas características patológicas uniformemente ruins prediz 

prognóstico desfavorável. Fatores associados com RL e metástases foram diferentes, e esse 

resultado está de acordo com muitas experiências publicadas35, indicando que características 

inerentes aos TP exercem papel mais importante no desfecho metástase.  
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Encontramos taxa de SLD em cinco anos de 60,5%, 72,7% e 54,9% para toda a 

coorte, tumores borderline e malignos, respectivamente, semelhante ao que é apresentado por 

Pandey et al.109(SLD de 59.6% nas pacientes com TPM). Rodrigues et al.41 apresentaram 

taxas melhores de SLD em cinco anos entre mulheres com TP borderline e maligno (91% x 

67%, respectivamente).  

Muitas publicações descrevem resultados concordantes com os dados que 

apresentamos, com pior taxa de SLD em pacientes com margens comprometidas87,109 e 

necrose tumoral87. No estudo de Pandey et al.109, pacientes que receberam RT adjuvante 

apresentaram melhor SLD (61,2% x 25,7%), apesar de não haver significância estatística, 

devido ao pequeno tamanho da amostra. A despeito de Belkacémi et al.17 e Bem Hassouna et 

al.56 terem apresentado MT como fator prognóstico favorável para SLD,, outros autores 

consideram que o tipo de cirurgia e a extensão da ressecção não apresentam associação 

significativa com SLD76,92. Fatores adicionais já relacionados com SLD inferior incluem 

aumento de celularidade e bordas infiltrativas87. 

No atual estudo, a taxa de SLRL em cinco anos foi de 70,4%, 72,7% e 71,0% para os 

grupos de TP geral, borderline e maligno, respectivamente. Na coorte de TPM de Neron et 

al.13, a taxa de SLRL em cinco anos foi de 78%.  

Modelos clínicos que combinam múltiplos fatores de risco têm sido criados para 

avaliar o prognóstico de pacientes com TP, como o publicado por Tan et al.110, em 2011. Os 

critérios usados pelos autores incluíram atipia estromal, atividade mitótica, supercrescimento 

estromal e margens cirúrgicas (AMOS) e foram capazes de prever a sobrevida livre de 

recidiva em 1, 3, 5 e 10 anos110. Já o nomograma desenvolvido por Zhou et al.100, apresentado 

em 2018, foi baseado nas seguintes características: atividade mitótica, grau de hiperplasia de 

células estromais, tumor residual e margens cirúrgicas. As taxas de SLR em 1, 3, 5 e 10 anos 

das pacientes com TP borderline foram de 97,3%, 88,0%, 86,4% e 85,9%, enquanto, para o 

grupo de TPM, foram de 71,2%, 61,5%, 59,6% e 57,7%100. 

Tal como no nosso estudo, Neron et al.13, evidenciaram que CC foi fator prognostico 

independente de pior SLRL. Outros pesquisadores também concordam que margens 

cirúrgicas comprometidas pela neoplasia reduzem a SLRL24,87,110. Fatores que afetam a 

SLRL, descritos de forma inconsistente na literatura, incluem aumento da celularidade87, 

bordas infiltrativas87, atipia estromal e supercrescimento estromal110. Chao et al.103 não 

evidenciaram diferença em SLRL em pacientes submetidas a tipos distintos de tratamento 

cirúrgico. Ainda assim, os resultados desse estudo apoiam que margens > 1,0 cm têm 

beneficio em sobrevida livre de recidiva103. A aparente superioridade da MT na taxa de SLRL 
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se deve, provavelmente, à técnica operatória, que proporciona ressecção tumoral em bloco, ao 

longo da fáscia muscular, além de geralmente alcançar margens de ressecção mais amplas do 

que as cirurgias conservadoras. 

As taxas de SLM apresentadas em nosso estudo são compatíveis com resultados da 

literatura13. Muitos autores concordam que a presença de necrose tumoral13,87, o aumento da 

celularidade estromal87 e o pleomorfismo acentuado35 estejam associados com menor SLM. 

Outros fatores de risco para menor SLM, já apresentados, incluem idade ≥ 50 anos13, 

margens ≤ 2,0mm sem ampliação cirúrgica13, grau tumoral alto35, supercrescimento 

estromal35 e bordas infiltrativas35. 

No presente estudo, a taxa de SG em cinco anos foi de 94,1% para a coorte de TP 

borderline e de 79,2% para os tumores malignos. Neron13 e Pandey109 encontraram resultados 

próximos aos nossos, com taxa de SG para o grupo de TPM de 76% e 74.2%, 

respectivamente. Rodrigues et al.41 evidenciaram SG mais alta (100% nas pacientes com 

tumores borderline e 82% para aquelas com TPM)41, enquanto Liew et al.30 apresentaram 

taxa de SG, em 2 anos, muito desfavorável entre pacientes com TPM (18%).  

Fatores relacionados com menor SG, já relatados, incluem idade avançada, maior 

tamanho do tumor91, CC56, doença metastática13,60,91 e margem de ressecção ≤ 2,0 mm, sem 

ampliação cirúrgica13. No estudo de Pezner et al.91 houve associação de RL com pior SG, 

resultado não evidenciado por Neron et al.13. 

Muitas questões sobre os tumores phyllodes borderline e maligno permanecem sem 

resposta: fatores prognósticos não são bem compreendidos, o diagnostico pré-operatório é 

desafiador, não há consenso sobre a extensão adequada da margem de ressecção cirúrgica e o 

papel da RT adjuvante não é claro. Além disso, o prognóstico desses tumores, quando não 

adequadamente conduzido, pode ser desolador, fato que suscita a relevância de se aprofundar 

o conhecimento sobre essas doenças.  

Apesar da importância de se levantarem informações sobre esses tumores raros, 

visando a uma melhor compreensão da doença e ao estabelecimento de condutas terapêuticas 

adequadas, o presente trabalho apresenta limitações. Trata-se de estudo retrospectivo, com 

alguns dados indisponíveis para coleta, pequena amostra de pacientes e ocorrência de poucos 

eventos relacionados à doença, devido à raridade do tumor phyllodes.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Não houve diferença entre os grupos quanto as características epidemiológicas 

descritas. Tumores com maiores dimensões foram mais frequentemente associados à coorte 

de neoplasias malignas. A maioria das lesões apresentou características radiológicas benignas 

e apenas quatro tiveram resultados concordantes entre a biópsia e o anatomopatológico final. 

Os tumores malignos apresentaram percentual superior de celularidade estromal e 

pleomorfismo acentuados, mitoses, componente heterólogo e necrose tumoral.  

As pacientes com tumor phyllodes maligno foram mais frequentemente submetidas à 

mastectomia. Não houve diferença entre os grupos quanto à administração de radioterapia. 

Não houve diferença entre os grupos quanto a taxa de recidiva local. Seis pacientes 

com tumor phyllodes maligno e uma com tumor borderline evoluíram com metástases. 

Cirurgia conservadora, margens comprometidas e não realização de radioterapia 

foram associados com aumento de recidiva local. Presença de necrose e maior tamanho do 

tumor foram fatores de risco para ocorrência de metástases. Possuir componente heterólogo 

estromal aumentou o risco de óbito. 

Margens comprometidas, pleomorfismo acentuado, necrose e não realização de 

radioterapia foram associados com pior taxa de sobrevida livre de doença. As menores taxas 

de sobrevida livre de recidiva local foram encontradas nas pacientes que realizaram cirurgia 

conservadora, apresentaram margens comprometidas e que não realizaram radioterapia.  

Taxa inferior de sobrevida livre de metástase foi observada nas pacientes que 

realizaram mastectomia, foram submetidas à abordagem axilar, apresentaram tumor ≥ 10,0 

cm, celularidade acentuada, pleomorfismo moderado ou acentuado, componente heterólogo 

estromal e necrose. Menor sobrevida global foi encontrada entre as pacientes 

mastectomizadas, com pleomorfismo acentuado, componente heterólogo e necrose. Não 

houve diferença em sobrevida global nos subgrupos em 2 e 5 anos. 

Em conclusão, a realização de radioterapia adjuvante atuou como fator protetor, 

reduzindo o risco de recidiva local na coorte geral de tumores phyllodes e no subgrupo de 

tumores phyllodes malignos. A sua omissão acarretou piora da sobrevida livre de doença e da 

sobrevida livre de recidiva local. Entretanto, não houve evidência de melhora da sobrevida 

livre de metástase, tampouco da sobrevida global com o uso dessa terapia adjuvante. Nossos 

dados sugerem que o uso de radioterapia deve ser considerado para essas pacientes, 

especialmente nos casos de tumores phyllodes malignos, visando melhor controle local da 

doença. 
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8   ANEXOS    

Anexo A- Aprovação e Comitê de ética 
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Anexo B – Distribuição das características clínicas estratificadas pelo tipo de tumor. 

Variáveis Categorias 

Tipo de tumor phyllodes 

Total Borderline Maligno P 

N % N % N %   

Estado menopausal 
Pré- menopausa 33 68.8 14 70.0 19 67.9 0.875 

Pós-menopausa 15 31.3 6 30.0 9 32.1   

                  

Terapia de reposição hormonal 
Não 40 90.9 15 88.2 25 92.6 0.634* 

Sim 4 9.1 2 11.8 2 7.4   

                  

Vícios (etilismo, tabagismo) 
Não 32 72.7 13 81.3 19 67.9 0.487* 

Sim 12 27.3 3  18.8 9 32.1   

         

Cirurgia mamária prévia 

ipsilateral 

Não 39 81.3 15 75.0 24 85.7 0.460* 

Sim 9 18.8 5 25.0 4 14.3   

                  

Antecedente familiar de câncer 

de mama 

Não 33 70.2 12 63.2 21 75.0 0.384 

Sim 14 29.8 7 36.8 7 25.0   

NOTA: * teste Exato de Fisher 
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Anexo C – Distribuição das características clínicas estratificadas pelo tipo de tumor. 

  

Tipo de tumor phyllodes 

Total Borderline Maligno   

média (dp) Mediana 
mínimo – 

máxima 
média (dp) Mediana 

mínimo - 

máximo 
média (dp) mediana 

mínimo - 

máximo 
P 

Idade ao 

diagnóstico 
44,3 (14,7) 47.0 

16,0 - 

76,0 
44,7 (14,3) 48.0 16 - 71,0 44,1 (15,3) 45.0 16,0 - 76,0 0.891† 

IMC (kg/m2) 26,1 (5,3) 26.6 
17,6 - 

28,8 
25,4 (4,7) 26.2 17,7 - 32,5 26,5 (5,7) 26.6 17,6 - 38,8 0.486† 

Menarca  12,6 (1,7) 12.0 9,0 - 17,0 13,3 (1,7) 13.0 11 - 17,0 12,3 (1,6) 12.0 9,0 - 16,0 0.056* 

Nº gestações 1,6 (1,5) 2.0 0,0 - 6,0 1,4 (1,2) 2.0 0,0 - 3,0 1,8 (1,7) 1.0 0,0 - 6,0 0.473* 

* Mann-Whitney; † t-Student 
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Anexo D – Distribuição dos parâmetros anatomopatológicos associados ao tipo de tumor. 

Variáveis Categorias 

Tipo de tumor phyllodes 

Total Borderline Maligno P 

N % N % n %   

Celularidade 

estromal 

Baixa 1 2.0 1 4.5 0 0.0 <0.001* 

Moderada 18 35.3 16 72.7 2 6.9   

Acentuada 32 62.7 5 22.7 27 93.1   

                  

Pleomorfismo 

Baixo 5 9.8 5 22.7 0 0.0 <0.001* 

Moderado 23 45.1 13 59.1 10 34.5   

Acentuado 23 45.1 4 18.2 19 65.5   

                  

Nº de mitoses 

(por 10 CGA) 

0 a 4 18 35.3 12 54.5 6 20.7 <0.001 

5 a 9 15 29.4 9 40.9 6 20.7   

≥ 10 18 35.3 1 4.5 17 58.6   

                  

Bordas tumorais 

Bem 

definidas 
10 19.6 7 31.8 3 10.3 0.077* 

Pouco 

definidas 
16 31.4 8 36.4 8 27.6   

Infiltrativas 25 49.0 7 31.8 18 62.1   

                  

Supercrescimento 

estromal 

Ausente 14 27.5 9 40.9 5 17.2 0.061 

Presente 37 72.5 13 59.1 24 82.8   

                  

Componente 

heterólogo 

Ausente 33 64.7 18 81.8 15 51.7 0.026 

Presente 18 35.3 4 18.2 14 48.3   

                  

Necrose tumoral 
Ausente 28 54.9 17 77.3 11 37.9 0.005 

Presente 23 45.1 5 22.7 18 62.1   

                  

Total 51 100.0 22 100.0 29 100.0   

* teste Exato de Fisher 
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Anexo E – Distribuição dos desfechos clínicos associados ao tipo de tumor. 

Variáveis Categorias 

Tipo de tumor phyllodes 

Total Borderline Maligno P 

N % N % N % 
 

Recidiva local 
Não 39 76.5 17 77.3 22 75.9 0.906 

Sim 12 23.5 5 22.7 7 24.1 
 

    
       

Metástase 
Não 44 86.3 21 95.5 23 79.3 0.124* 

Sim 7 13.7 1 4.5 6 20.7 
 

    
       

Total 51 100.0 22 100.0 29 100.0 
 

    média (dp) 
mediana (min-

max) 
média (dp) 

mediana (min-

max) 
média (dp) 

mediana (min-

max)  

Tempo até a recidiva local 39,9 (31,0) 
37.3 (0,26 - 

116,6) 
37,3 (25,5) 

33.6 (0,3 - 

108,9) 
41,9 (33,2) 

39.2 (1,4 - 

116,6) 
0.634⁑ 

Tempo até as metástases à distância 52,4 (34,6) 
43.3 (0,26 - 

136,6) 
50,7 (31,8) 

40.7 (0,3 - 

108,9) 
53,6 (37,1) 

48.3 (1,9 - 

136,6) 
0.772† 

Tempo de seguimento 54,2 (35,1) 
43.3 (0,26 - 

136,6) 
50,8 (31,9) 

40.7 (0,3 - 

108,9) 
56,7 (37,9) 

48.3 (5,5 - 

136,6) 
0.662⁑ 

* teste Exato de Fisher; ⁑ Mann-Whitney; † t-Student 
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Anexo F – Associação dos fatores clínicos e patológicos à presença de recidiva local. 

  

Recidiva local   

Não Sim   

média (dp) Mediana 
mínimo – 

máximo 
média (dp) Mediana 

mínimo – 

máximo 
P 

Tamanho do tumor 10.9 (6.5) 10.0 2.0 - 27.3 11.3 (6.5) 10.0 3.8 - 25.5 0.816⁑ 

Idade ao diagnóstico 45.3 (14.7) 48.0 16.0 - 71.0 41.3 (15.2) 41.5 20.0 - 76.0 0.410† 

IMC (kg/m2) 26.1 (5.5) 26.6 17.6 - 38.8 26.0 (4.8) 26.2 19.8 - 34.2 0.939† 

Menarca (1ª menstruação) 12.7 (1.8) 13.0 9.0 - 17.0 12.6 (1.6) 12.0 11.0 - 16.0 0.703⁑ 

Número de gestações 1.6 (1.4) 2.0 0.0 - 4.0 1.7 (1.8) 1.0 0.0 - 6.0 0.980⁑ 

⁑ Mann-Whitney; † t-Student 

 

 

Anexo G – Associação dos fatores clínicos e patológicos à presença de metástase. 

  

Metástase 

Não Sim   

média (dp) Mediana 
mínimo – 

máximo 
média (dp) Mediana 

mínimo – 

máximo 
p 

Tamanho do tumor (cm) 9.8 (5.8) 9.0 2.0 - 27.3 18.0 (5.8) 19.0 10.0 - 25.5 0.003 

Idade ao diagnóstico 43.1 (14.4) 44.5 16.0 - 71.0 52.0 (15.7) 48.0 29.0 - 76.0 0.141† 

IMC (kg/m2) 25.8 (5.4) 26.6 17.6 - 38.8 27.5 (4.7) 28.7 19.6 - 34.2 0.439† 

Menarca 12.6 (1.6) 12.0 10.0 - 17.0 12.8 (2.3) 13.0 9.0 - 16.0 0.522 

Número de gestações 1.5 (1.4) 1.0 0.0 - 4.0 2.4 (2.1) 2.0 0.0 - 6.0 0.272 

⁑ Mann-Whitney; † t-Student 
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Anexo H – Associação dos fatores Clínicos e patológicos à presença de metástase. 

Variáveis Categorias 

Metástase 

Total Não Sim p* 

N % N % n %   

Cirurgia 
Conservadora 26 51.0 25 56.8 1 14.3 0.500 

Mastectomia 25 49.0 19 43.2 6 85.7   

                  

Lateralidade 
Direita 25 49.0 23 52.3 2 28.6 0.419 

Esquerda 26 51.0 21 47.7 5 71.4   

                  

Tamanho do tumor 

< 5,0 cm 11 21.6 11 25.0 0 0.0 0.027 

5,0 a 9,0 cm 13 25.5 13 29.5 0 0.0   

≥ 10,0 cm 27 52.9 20 45.5 7 100.0   

                  

Margens cirúrgicas 

Livres < 1,0 cm 34 66.7 29 65.9 5 71.4 0.841 

Livres ≥ 1,0 cm 12 23.5 11 25.0 1 14.3   

Comprometidas 5 9.8 4 9.1 1 14.3   

                  

Abordagem axilar 
Não 37 72.5 34 77.3 3 42.9 0.080 

Sim 14 27.5 10 22.7 4 57.1   

                  

Menopausa 
Pré-menopausa 33 68.8 28 68.3 5 71.4 1.000 

Pós-menopausa 15 31.3 13 31.7 2 28.6   

                  

Terapia de 

reposição hormonal 

Não 40 90.9 34 91.9 6 85.7 0.513 

Sim 4 9.1 3 8.1 1 14.3   

                  

Vícios (etilismo, 

tabagismo) 

Não 32 72.7 29 78.4 3 42.9 0.075 

Sim 12 27.3 8 21.6 4 57.1   

                  

Antecedente 

familiar de câncer 

de mama 

Não 33 70.2 26 65.0 7 100.0 0.086 

Sim 14 29.8 14 35.0 0 0.0   

                  

Cirurgias mamárias 

prévias 

Não 39 81.3 33 80.5 6 85.7 1.000 

Sim 9 18.8 8 19.5 1 14.3   

                  

Radioterapia 

adjuvante 

Não 32 62.7 27 61.4 5 71.4 0.699 

Sim 19 37.3 17 38.6 2 28.6   

                  

Celularidade 

estromal 

Baixa 1 2.0 1 2.3 0 0.0 0.058 

Moderada 18 35.3 18 40.9 0 0.0   

Acentuada 32 62.7 25 56.8 7 100.0   

  

 

 

            “continua”    
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Pleomorfismo 

Baixo 5 9.8 5 11.4 0 0.0 0.109 

Moderado 23 45.1 22 50.0 1 

14.3  

 

 

  

Acentuado 23 45.1 17 38.6 6 85.7   

                  

Nº de mitoses 

(por 10 CGA) 

0 a 4 18 35.3 17 38.6 1 14.3 0.151 

5 a 9 15 29.4 14 31.8 1 14.3   

≥ 10 18 35.3 13 29.5 5 71.4   

                  

Bordas tumorais 

Bem definidas 10 19.6 10 22.7 0 0.0 0.372 

Pouco 

definidas 
16 31.4 14 31.8 2 28.6   

Infiltrativas 25 49.0 20 45.5 5 71.4   

                  

Supercrescimento 

estromal 

Ausente 14 27.5 14 31.8 0 0.0 0.169 

Presente 37 72.5 30 68.2 7 100.0   

                  

Componente 

heterólogo 

Ausente 33 64.7 31 70.5 2 28.6 0.082 

Presente 18 35.3 13 29.5 5 71.4   

                  

Necrose tumoral 
Ausente 28 54.9 27 61.4 1 14.3 0.037 

Presente 23 45.1 17 38.6 6 85.7   

                  

Total 51 100.0 44 100.0 7 100.0   

NOTA: * teste Exato de Fisher 
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Anexo I – Sobrevida livre de doença segundo características demográficas, clínicas e anatomopatológicas. 

    Geral Borderline Maligno 

Variáveis Categorias n/evento SLD (%) P n/doença SLD (%) P n/doença SLD (%) p 

Geral   51/16 60.5               

Tipo de tumor phyllodes Borderline 22/5 72.7 0.353             

  Maligno 29/11 54.9               

Faixa etária (anos) < 40  19/7 51.9 0.849 8/3 51.4 0.387 11/4 48.5 0.991 

  40 a 59  24/7 61.4   12/2 82.5   12/5 51.9   

  60 e mais 8/2 75.0   2/0 100   6/2 66.7   

Excesso de peso Não 20/5 67.7 0.350 7/1 83.3 0.866 13/4 61.5 0.262 

(IMC kg/m²) Sim 23/9 55.4   9/2 77.8   14/7 45.0   

Menarca < 12 anos 10/4 58.3 0.773 13/2 80.8 0.067 7/3 57.1 0.847 

  ≥ 12 anos 31/11 58.5   3/2 33.3   18/7 54.8   

Gestações Nenhuma 16/5 62.5 0.972 7/1 85.7 0.749 9/4 44.4 0.945 

  1 a 2 19/6 57.6   9/2 72.9   10/4 52.5   

  ≥ 3 13/4 69.2   3/1 66.7   10/3 70.0   

Menopausa Pré-menopausa 33/13 51.2 0.319 14/4 67.7 0.638 19/9 45.1 0.422 

  Pós-menopausa 15/3 80.0   6/1 83.3   9/2 77.8   

Terapia de reposição hormonal Não 40/14 54.9 0.702 15/4 68.6 0.397 25/10 50.7 0.767 

  Sim 4/1 75.0   2/0 100   2/1 50.0   

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 32/9 70.8 0.273 13/2 80.8 0.067 19/7 63.2 0.896 

  Sim 12/6 41.0   3/2 33.3   9/4 46.7   

Cirurgias mamárias prévias Não 39/13 57.7 0.798 15/3 78.0 0.569 24/10 51.5 0.584 

  Sim 9/3 66.7   5/2 60.0   4/1 75.0   

Tipo de cirurgia Conservadora 26/10 45.7 0.193 12/5 57.9 0.082 10/5 40.0 0.402 

  Mastectomia 25/6 72.5   6/0     19/6 62.8   

Tamanho do tumor < 5,0 cm 11/2 77.9 0.474 9/2 71.1 0.947 2/0 100 0.286 

 
5,0 a 9,0 cm 13/3 75.0   5/1 75.0   8/2 75.0   
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  ≥ 10,0 cm 27/11 51.9   8/2 75.0   19/9 41.8   

Margens cirúrgicas Livres < 1,0 cm 34/12 54.8 0.034 14/3 70.3 0.076 20/9 47.4 0.204 

  Livres  ≥ 1,0 cm 12/1 83.3   5/0     7/1 80.0   

  Comprometidas 5/3 40.0   3/1 33.3   2/1 50.0   

Abordagem axilar Não 37/12 57.4 0.586 19/5 67.0 0.284 18/7 53.0 0.804 

  Sim 14/4 63.7   3/0     11/4 58.2   

Radioterapia adjuvante Não 32/14 47.9 0.010 17/5 61.5 0.132 15/9 37.3 0.015 

  Sim 19/2 82.6   5/0     14/2 73.8   

Antecedente familiar de câncer de mama Não 33/12 53.3 0.178 12/3 75.0 0.841 21/9 44.2 0.179 

  Sim 14/2 85.7   7/1 85.7   7/1 85.7   

Celularidade estromal 
Moderada/ (1 

paciente baixa) 
19/4 65.6 0.260 17/3 79.5 0.424 21/1 50.0 0.874 

  Acentuada 32/12 57.4   5/2 53.3   27/10 58.0   

Pleomorfismo Baixo 5/1 80.0 0.045 5/1 80.0 0.888 -- -- 0.023 

  Moderado 23/4 80.6   13/3 69.4   10/1 90.0   

  Acentuado 23/11 37.6   4/1 75.0   19/10 34.4   

Número de mitoses (por 10 CGA) 0 a 4 18/5 70.3 0.668 12/3 71.4 0.869 6/2 66.7 0.865 

  5 a 9 15/4 51.6   9/2 75.0   6/2 41.7   

  ≥ 10 18/7 55.6   1/0     17/7 53.9   

Bordas tumorais Bem definidas 10/3 61.0 0.297 7/3 31.3 0.200 3/0   0.178 

  Pouco definidas 16/3 80.4   8/1 85.7   8/2 75.0   

  Infiltrativas 25/10 42.4   7/1 85.7   18/9 36.4   

Supercrescimento estromal Ausente 14/2 80.8 0.162 9/1 80.0 0.425 5/1 80.0 0.405 

  Presente 37/14 52.6   13/4 67.3   24/10 49.6   

Componente heterólogo Ausente 33/8 69.2 0.059 14/4 72.8 0.766 15/4 68.6 0.097 

  Presente 18/8 45.8   4/1 75.0   14/7 38.1   

Necrose tumoral Ausente 28/5 79.9 0.048 17/3 78.3 0.495 11/2 81.8 0.118 

  Presente 23/11 45.9   5/2 60.0   18/9 43.3   
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Anexo J – Sobrevida livre de recidiva local segundo características demográficas, clínicas e anatomopatológicas. 

Variáveis Categorias n/evento SLR (%) P n/evento SLR (%) p n/evento SLR (%) p 

Geral   51/12 70.4               

Tipo de tumor phyllodes Borderline 22/5 72.7 0.991             

  Maligno 29/7 71.0               

Faixa etária (anos) < 40  19/6 55.6 0.594 8/3 51.4 0.387 11/3 54.5 0.946 

  40 a 59  24/5 78.3   12/2 82.5   12/3 74.1   

  60 e mais 8/1 87.5   2/0 100   6/1 83.3   

Excesso de peso Não 20/4 78.9 0.651 7/1 83.3 0.866 13/3 76.9 0.629 

(IMC kg/m²) Sim 23/6 66.6   9/2 77.8   14/4 62.9   

Menarca < 12 anos 10/3 66.7 0.943 3/1 66.7 0.956 7/2 71.4 0.984 

  ≥ 12 anos 31/9 63.7   13/4 68.4   18/5 64.1   

Gestações Nenhuma 16/3 81.3 0.882 7/1 85.7 0.749 9/2 77.8 0.931 

  1 a 2 19/5 61.5   9/2 87.5   10/3 60.0   

  ≥ 3 13/3 76.9   3/1 66.7   10/2 80.0   

Menopausa Pré-menopausa 33/10 62.8 0.310 14/4 67.7 0.638 19/6 63.2 0.379 

  Pós-menopausa 15/2 86.7   6/1 83.3   9/1 88.9   

Terapia de reposição hormonal Não 40/11 65.4 0.278 15/4 68.6 0.397 25/7 66.3 0.452 

  Sim 4/0     2/0 100   2/0 100   

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 32/8 73.9 0.906 13/2 80.8 0.067 19/6 68,4 0.222 

  Sim 12/3 65.2   3/2 33.3   9/1 80.0   

Cirurgias mamárias prévias Não 39/9 70.4 0.750 15/3 78.0 0.569 24/9 70.0 0.981 

  Sim 9/3 66.7   5/2 60.0   4/1 75.0   

Tipo de cirurgia Conservadora 26/10 45.7 0.009 16/5 57.9 0.082 10/5 40.0 0.029 

  Mastectomia 25/2 92.0   6/0 100.0   19/2 89.5   

Tamanho do tumor < 5,0 cm 11/2 77.9 0.915 9/2 71.1 0.947 2/0   0.674 

 
5,0 a 9,0 cm 13/3 75.0   5/1 75.0   8/2 75.0   

  ≥ 10,0 cm 27/7 67.9   8/2 75.0   19/5 65.8   

Margens cirúrgicas Livres < 1,0 cm 34/9 61.7 0.010 14/3 70.3 0.076 20/6 74.0 0.114 
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  Livres  ≥ 1,0 cm 12/0 100.0   5/0 100.0   7/0 59.2   

  Comprometidas 5/3 40.0   3/2 33.3   2/1 50.0   

Abordagem axilar Não 37/11 59.5 0.085 19/5 67.0 0.284 18/6 57.4 0.168 

  Sim 14/1 92.9   3/0 100   11/1 90.9   

Radioterapia adjuvante Não 32/12 52.4 0.002 17/5 61.5 0.131 15/7 46.9 0.005 

  Sim 19/0 100   5/0 100   14/0 100   

Antecedente familiar de câncer de mama Não 33/8 67.9 0.495 12/3 75.0 0.841 21/5 67.2 0.554 

  Sim 14/2 85.7   7/1 85.7   7/1 85.7   

Celularidade estromal 
Moderada/ (1 paciente 

baixa) 
19/4 65.6 0.764 17/3 79.5 0.424 2/1 50.0 0.663 

  Acentuada 32/8 73.2   5/2 53.3   27/6 77.2   

Pleomorfismo Baixo 5/1 80.0 0.415 5/1 80.0 0.888       

  Moderado 23/4 80.6   13/3 69.4   10/1 90,0 0.157 

  Acentuado 23/7 58.9   4/1 75.0   19/6 58.6   

Número de mitoses (por 10 CGA) 0 a 4 18/4 75.8 0.979 12/3 71.4 0.869 6/1 83.3 0.855 

  5 a 9 15/4 51.6   9/2 75.0   6/2 41.7   

  ≥ 10 18/4 77.4   1/0     17/4 76.0   

Bordas tumorais Bem definidas 10/3 61.0 0.725 7/3 31.3 0.200 3/0     

  Pouco definidas 16/3 80.4   8/1 85.7   8/2 75.0 0.591 

  Infiltrativas 25/6 63.8   7/1 85.7   18/5 61.9   

Supercrescimento estromal Ausente 14/2 80.4 0.419 9/1 80.0 0.425 5/1 80.0 0.813 

  Presente 37/10 66.1   13/4 67.3   24/6 68.7   

Componente heterólogo Ausente 33/7 71.7 0.389 18/4 72.8 0.766 15/3 74.3 0.427 

  Presente 18/5 71.8   4/1 75.0   14/4 70.7   

Necrose tumoral Ausente 28/5 79.9 0.352 17/3 78.3 0.495 11/2 81.8 0.527 

  Presente 23/7 63.6   5/2 60.0   18/5 66.7   
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Anexo K – Sobrevida livre de metástase segundo características demográficas, clínicas e anatomopatológicas. 

    Geral Borderline Maligno 

Variáveis Categorias n/evento SLM (%) P n/evento SLM (%) p n/evento SLM (%) P 

Geral   51/7 75.3               

Tipo de tumor phyllodes Borderline 22/1 75.0 0.113             

  Maligno 29/6 76.7               

Faixa etária (anos) < 40 19/1 94.4 0.258 8/0 100.0   11/1 90.9 0.403 

  40 a 59  24/4 41.1   12/1 0.0   12/3 70.7   

  60 e mais 8/2 75.0   3/0 100.0   6/2 66.7   

Excesso de peso Não 20/2 84.2 0.300 7/0 100.0 0.480 13/2 79.1 0.373 

(IMC kg/m²) Sim 23/5 54.9   9/1 50.0   14/4 70.7   

Menarca < 12 anos 10/1 90.0 0.624 3/0 100.0 0.480 7/1 85.7 0.658 

  ≥ 12 anos 31/5 69.6   13/1 50.0   18/4 77.4   

Gestações Nenhuma 16/2 82.0 0.411 7/0 100.0 xx 9/2 71.1 0.447 

  1 a 2 19/2 63.2   9/1 0.0   10/1 90.0   

  ≥ 3 13/3 76.9   3/0 100.0   10/3 70.0   

Menopausa Pré 33/5 73.1 0.894 14/1 75.0 xx 19/4 76.6 0.696 

  Pós 15/2 86.7   6/0 100.0   9/2 77.8   

Terapia de reposição hormonal Não 40/6 72.6 0.637 14/1 75.0 xx 25/5 76.8 0.263 

  Sim 4/1 75.0   2/0 100.0   2/1 50.0   

Vícios (beber e ou fumar) Não 32/3 90.5 0.094 13/0 100.0 0.317 19/3 84,2 0.313 

  Sim 14/2 36.5   3/1 0.0   9/3 62.2   

Cirurgias mamárias prévias Não 39/6 81.9 0.572 15/0 100.0 0.317 24/6 72.4 0.296 

  Sim 9/1 66.7   5/1 50.0   4/0 100.0   

Tipo de cirurgia Conservadora 26/1 85.7 0.018 16/1 66.7 0.564 10/0 100.0 0.046 

  Mastectomia 25/6 72.5   6/0 100.0   19/6 62.8   

Tamanho do tumor < 5,0 cm 11/0 100.0 0.044 9/0 100.0 xx 2/0 100.0 0.153 

 
5,0 a 9,0 cm 13/0 100.0   5/0 100.0   8/0 100.0   
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  ≥ 10,0 cm 27/7 56.6   8/1 66.7   19/6 64.1   

Margens cirúrgicas Livres < 1,0 cm 34/5 84.6 0.835 14/0 100.0 xx 20/5 74.7 0.595 

  Livres  ≥ 1,0 cm 12/1 83.3   5/0 100.0   7/1 80.0   

  Comprometidas 5/1 0.0   3/1 0.0   2/0 100.0   

Abordagem axilar Não 37/3 81.0 0.048 19/1 66.7 0.564 18/2 88.9 0.115 

  Sim 14/4 67.3   3/0 100.0   11/4 58.2   

Radioterapia adjuvante Não 32/5 74.7 0.716 17/1 66.7 0.564 15/4 73.3 0.440 

  Sim 19/2 82.6   5/0 100.0   14/2 73.8   

Antecedente familiar de câncer de mama Não 33/7 63.3 0.092 12/1 50.0 0.480 21/9 66.4 0.115 

  Sim 14/0 100   7/0 100.0   7/0 100.0   

Celularidade 
Moderada/ (1 

paciente baixa) 
19/0 100.0 0.034 17/0 100.0 0.083 2/0 100.0 0.450 

  Acentuada 32/7 59.0   5/1 0.0   27/6 74.5   

Pleomorfismo Baixa 5/0 100.0   5/0 100.0 xx       

  Moderada 23/1 66.7 0.042 13/1 0.0   10/0 100.0 0.053 

  Acentuada 23/6 69.1   4/0 100.0   19/6 64.1   

Número de mitoses 0 a 4 18/1 94.1 0.088 12/0 100.0 xx 6/1 83.3 0.336 

  5 a 9 15/1 75.0   9/1 50.0   6/0 100.0   

  ≥ 10 18/5 68.1   1/0 100.0   17/5 66.9   

Bordas tumorais Bem definidas 10/0 100.0 0.311 7/0 100.0 xx 3/0 100.0 0.451 

  Pouco definidas 16/2 70.3   8/1 66.7   18/1 87.5   

  Infiltrativas 25/5 75.4   7/0 100.0   18/5 67.7   

Supercrescimento estromal Ausente 14/0   0.090 9/0 100.0 0.317 5/0 100.0 0.232 

  Presente 37/7 64.8   13/1 50.0   24/6 71.8   

Componente heterólogo Ausente 33/2 83.0 0.012 18/1 75.0 xx 15/1 93.3 0.042 

  Presente 18/5 64.8   4/0 100.0   14/5 57.1   

Necrose Ausente 28/1 83.3 0.020 17/1 66.7 0.564 11/0 100.0 0.044 

  Presente 23/6 72.0   5/0 100.0   18/6 63.8   
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Anexo L – Sobrevida global segundo características demográficas, clínicas e anatomopatológicas. 

    Geral Borderline Maligno 

Variáveis Categorias n/óbito SG (%) SG (%) P n/óbito SG (%) SG (%) P n/óbito SG (%) SG (%) p 

      2 anos 5 anos 
 

  2 anos 5 anos 
 

  2 anos 5 anos 
 

Geral   51/7* 87.8 85.5                   

Tipo de tumor phyllodes Borderline 22/1 100.0 94.1 0.117                 

  Maligno 29/6 79.2 79.2                   

Faixa etária (anos) < 40 19/2 94.4 88.5 0.533 8/1 100.0 83.3 0.400 11/1 90.9 90.9 0.371 

  40 a 59  24/3 87.1 87.1   12/0 100.0 100.0   12/3 75.0 75.0   

  60 e mais 8/2 75.0 75.0   2/0 100.0 100.0   6/2 66.7 66.7   

Excesso de peso Não 20/2 94.7 88.8 0.331 7/1 100.0 80.0 0.206 13/1 92.3 92.3 0.094 

(IMC kg/m²) Sim 23/5 78.3 78.3   9/0 100.0 100.0   14/5 64.3 64.3   

Menarca < 12 anos 10/1 90.0 90.0 0.470 3/0 100.0 100.0 0.617 7/1 85.7 85.7 0.431 

  ≥ 12 anos 31/6 83.9 80.4   13/1 100.0 91.7   18/5 72.2 72.2   

Gestações Nenhuma 16/2 93.8 87.1 0.100 7/1 100.0 83.3 0.435 9/1 88.9 88.9 0.122 

  1 a 2 19/1 94.1 94.1   9/0 100.0 100.0   10/1 88.9 88.9   

  ≥ 3 13/4 69.2 69.2   3/0 100.0 100.0   10/4 60.0 60.0   

Menopausa Pré-menopausa 33/4 90.6 87.4 0.412 14/1 100.0 91.7 0.519 19/3 84.2 84.2 0.214 

  Pós-menopausa 15/3 80.0 80.0   6/0 100.0 100.0   9/3 66.7 66.7   

Terapia de reposição 

hormonal 
Não 40/6 87.1 84.3 0.538 15/1 100.0 91.7 0.683 25/5 79.8 79.8 0.170 

  Sim 4/1 75.0 75.0   2/0 100.0 100.0   2/1 50.0 50.0   

Vícios (etilismo, 

tabagismo) 
Não 32/4 90.5 87.0 0.299 13/1 100.0 90.0 0.584 19/3 84,2 84.2 0.289 

  Sim 12/3 74.1 74.1   3/0 100.0 100.0   9/3 64,8 64.8   

Cirurgias mamárias 

prévias 
Não 39/7 84.3 81.4 0.177 15/1 100.0 91.7 0.519 24/6 74.8 74.8 0.287 

  Sim 9/0 100.0 100.0   5/0 100.0 100.0   4/0 100.0 100.0   

Tipo de cirurgia Conservadora 26/1 100.0 95.2 0.043 16/1 100.0 90.9 0.460 10/0 100.0 100.0 0.054 

  Mastectomia 25/6 75.8 75.8   6/0 100.0 100.0   19/6 68.0 68.0   
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Tamanho do tumor < 5 cm 11/1 100.0 87.5 0.170 9/1 100.0 83.3 0.400 2/0 100.0 100.0 0.156 

 
5,0 a 9,0 cm 13/0 100.0 100.0   5/0 100.0 100.0   8/0 100.0 100.0   

  ≥ 10,0 cm 27/6 77.6 77.6   8/0 100.0 100.0   19/6 68.0 68.0   

Margens cirúrgicas Livres < 1,0 cm 34/7 81.4 77.8 0.129 14/1 100.0 90.0 0.705 20/6 69.6 69.6 0.207 

  Livres ≥ 1,0 cm 12/0 100.0 100.0   5/0 100.0 100.0   7/0 100.0 100.0   

  Comprometidas 5/0 100.0 100.0   3/0 100.0 100.0   2/0 100.0 100.0   

Abordagem axilar Não 37/4 91.3 88.1 0.333 19/1 100.0 92.9 0.643 18/3 83.0 83.0 0.454 

  Sim 14/3 78.6 78.6   3/0 100.0 100.0   11/3 72.7 72.7   

Radioterapia adjuvante Não 32/5 86.8 83.1 0.553 17/1 100.0 91.7 0.519 15/4 73.3 73.3 0.396 

  Sim 19/2 89.5 89.5   5/0 100.0 100.0   14/2 85.7 85.7   

Antecedente familiar de 

câncer de mama 
Não 33/6 81.7 81.7 0.347 12/0 100.0 100.0 0.083 21/6 71.1 71.1 0.128 

  Sim 14/1 100.0 90.9   7/1 100.0 75.0   7/0 100.0 100.0   

Celularidade estromal 
Moderada/ (1 paciente 

baixa) 
19/1 100.0 93.3 0.201 17/1 100.0 92.3 0.579 2/0 100.0 100.0 0.481 

  Acentuada 32/6 81.0 81.0   5/0 100.0 100.0   27/6 77.6 77.6   

Pleomorfismo Baixo 5/0 100.0 100.0 0.007 5/0 100.0 100.0 0.097 10/0 100.0 100.0 0.054 

  Moderado 23/0 100.0 100.0   13/0 100.0 100.0   19/6 68.0 68.0   

  Acentuado 23/7 72.9 68.1   4/1 100.0 66.7           

Nº de mitose  

(por 10 CGA) 
0 a 4 18/2 94.1 87.4 0.392 12/1 100.0 88.9 xx 6/1 83.3 83.3 0.877 

  5 a 9 15/1 92.9 92.9   9/0 100.0 100.0   6/1 83.3 83.3   

  ≥ 10 18/4 77.4 77.4   1/0 100.0 100.0   17/4 76.0 76.0   

Bordas tumorais Bem definidas 10/1 100.0 87.5 0.485 7.0 100.0 80.0 0.301 3/0 100.0 100.0 0.482 

  Pouco definidas 16/1 93.8 93.8   8/0 100.0 100.0   8/1 87.5 87.5   

  Infiltrativas 25/5 80.0 80.0   7/0 100.0 100.0   18/5 72.2 72.2   

Supercrescimento 

estromal 
Ausente 14/0 100.0 100.0 0.117 9/0 100.0 100.0 0.519 5/0 100.0 100.0 0.245 

  Presente 37/7 83.7 80.9   13/1 100.0 91.7   24/6 75.0 75.0   

Componente heterólogo Ausente 33/1 96.9 96.9 0.002 18/0 100.0 100.0 0.031 15/1 93.3 93.3 0.048 

  Presente 18/6 70.9 64.5   4/1 100.0 66.7   14/5 63.5 63.5   

Necrose tumoral Ausente 28/1 100.0 95.5 0.025 17/1 100.0 91.7 0.519 11/0 100.0 100 0.040 
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  Presente 23/6 73.9 73.9   5/0 100.0 100.0   18/6 66.7 66.7   
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Anexo M – Regressão univariada de Cox para os desfechos recidiva local e (ou) metástase, na coorte de tumor phyllodes maligno. 

Variáveis Categorias 
HR 

IC95% 
P 

    Lower Upper 

Faixa etária (anos) < 40 1       

  40 a 59  1.09 0.29 4.09 0.893 

  60 e mais 1.03 0.19 5.62 0.976 

Excesso de peso Não 1       

(IMC kg/m²) Sim 2.00 0.58 6.86 0.271 

Menarca < 12 anos 1       

  ≥ 12 anos 0.88 0.23 3.39 0.847 

Gestações Nenhuma 1       

  1 a 2 0.92 0.23 3.70 0.908 

  ≥ 3 0.78 0.17 3.48 0.740 

Menopausa Pré-menopausa 1       

  Pós-menopausa 0.54 0.12 2.50 0.429 

Terapia de reposição hormonal Não 1       

  Sim 1.37 0.17 10.83 0.768 

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 1       

  Sim 1.09 0.31 3.75 0.896 

Cirurgias mamárias prévias Não 1       

  Sim 0.57 0.07 4.44 0.589 

Tipo de cirurgia Conservadora 1       

  Mastectomia 0.61 0.18 1.98 0.407 

Tamanho do tumor < 5,0 cm 1       

 
5,0 a 9,0 cm 16016.41 0.00 X 0.948 

  ≥ 10,0 cm 35024.07 0.00 X 0.943 

Margens cirúrgicas Comprometidas 1       
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  Livres < 1,0 cm 0.53 0.07 4.33 0.558 

  Livres  ≥ 1,0 cm 0.11 0.01 1.92 0.132 

Abordagem axilar Não 1       

  Sim 0.86 0.25 2.94 0.804 

Radioterapia adjuvante Não 1       

  Sim 0.18 0.04 0.84 0.029 

Antecedente familiar de câncer de mama Não 1       

  Sim 0.26 0.03 2.11 0.210 

Celularidade estromal Moderada/ (1 paciente baixa) 1       

  Acentuada 1.18 0.15 9.48 0.874 

Pleomorfismo Baixo 1       

  Moderado 7.61 0.97 59.78 0.054 

  Acentuado 1       

Número de mitoses 0 a 4 1       

(por 10 CGA)  5 a 9 1.00 0.14 7.14 0.996 

  ≥ 10 1.40 0.29 6.76 0.672 

Bordas tumorais Bem definidas 1       

  Pouco definidas 14316.07 0.00 X 0.946 

  Infiltrativas 38538.29 0.00 X 0.940 

Supercrescimento estromal Ausente 1       

  Presente 2.34 0.30 18.27 0.419 

Componente heterólogo Ausente 1       

  Presente 2.76 0.79 9.63 0.110 

Necrose tumoral Ausente 1       

  Presente 3.20 0.69 14.88 0.138 
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Anexo N – Regressão univariada de Cox para o desfecho óbito, na coorte geral de tumor phyllodes. 

Variáveis Categorias 
HR 

IC95% 
p 

    Lower Upper 

Tipo de tumor phyllodes Borderline 1       

  Maligno 2.33 0.47 11.55 0.300 

Faixa etária (anos) < 40  1       

  40 a 59  2.13 0.41 11.15 0.370 

  60 e mais 3.34 0.46 24.10 0.232 

Excesso de peso Não 1       

(IMC kg/m²) Sim 2.90 0.58 14.49 0.195 

Menarca < 12 anos 1       

  ≥ 12 anos 2.54 0.31 20.65 0.384 

Gestações Nenhuma 1       

  1 a 2 0.72 0.12 4.39 0.720 

  ≥ 3 3.03 0.61 15.14 0.178 

Menopausa Pré-menopausa 1       

  Pós-menopausa 1.67 0.39 7.14 0.487 

Terapia de reposição hormonal Não 1       

  Sim 1.56 0.19 12.76 0.676 

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 1       

  Sim 3.20 0.85 12.05 0.085 

Cirurgias mamárias prévias Não 1       

  Sim 0.40 0.05 3.25 0.394 

Tipo de cirurgia Conservadora 1       

  Mastectomia 4.88 0.99 24.16 0.052 

Tamanho do tumor < 5,0 cm 1       

 
5,0 a 9,0 cm 0.00 0.00 X 0.968 



76 

 

 

  ≥ 10,0 cm 2.97 0.37 24.17 0.308 

Margens cirúrgicas Comprometidas 1       

  Livres < 1,0 cm 1.07 0.13 8.85 0.950 

  Livres  ≥ 1,0 cm 0.37 0.02 6.04 0.486 

Abordagem axilar Não 1       

  Sim 2.18 0.58 8.14 0.246 

Radioterapia adjuvante Não 1       

  Sim 0.85 0.21 3.44 0.822 

Antecedente familiar de câncer de mama Não 1       

  Sim 0.35 0.04 2.88 0.331 

Celularidade estromal 
Moderada/ (1 paciente 

baixa) 
1       

  Acentuada 4.40 0.54 35.85 0.166 

Pleomorfismo Baixo 1       

  Moderado 9641.40 0.00 X 0.959 

  Acentuado 80658.13 0.00 X 0.949 

Número de mitoses (por 10 CGA) 0 a 4 1     0.518 

  5 a 9 1.00 0.14 7.21 0.997 

  ≥ 10 2.18 0.41 11.70 0.362 

Bordas tumorais Bem definidas 1       

  Pouco definidas 1.01 0.09 11.28 0.997 

  Infiltrativas 1.97 0.23 16.73 0.533 

Supercrescimento estromal Ausente 1       

  Presente 33.10 0.04 25186.87 0.301 

Componente heterólogo Ausente 1       

  Presente 7.34 1.49 36.06 0.014 

Necrose tumoral Ausente 1       

  Presente 5.00 1.03 24.21 0.045 
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Anexo O – Regressão univariada de Cox para o desfecho óbito, na coorte de tumor phyllodes maligno. 

Variáveis Categorias 
HR 

IC95% 
P 

    Lower Upper 

Faixa etária (anos) < 40 1       

  40 a 59 3.65 0.40 33.14 0.249 

  60 e mais 5.64 0.50 63.33 0.161 

Excesso de peso Não 1       

(IMC kg/m²) Sim 5.17 0.60 44.24 0.134 

Menarca < 12  anos 1       

  ≥ 12 anos 2.32 0.27 19.88 0.444 

Gestações Nenhuma 1       

  1 a 2 0.57 0.05 6.52 0.652 

  ≥ 3 3.86 0.55 27.08 0.174 

Menopausa Pré-menopausa 1       

  Pós-menopausa 2.66 0.54 13.26 0.232 

Terapia de reposição hormonal Não 1       

  Sim 4.04 0.47 34.93 0.205 

Vícios (etilismo, tabagismo) Não 1       

  Sim 3.03 0.68 13.55 0.147 

Cirurgias mamárias prévias Não 1       

  Sim 0.03 0.00 141.87 0.428 

Tipo de cirurgia Conservadora 1       

  Mastectomia 56.22 0.11 29384.36 0.207 

Tamanho do tumor < 5,0 cm 1       

 
5,0 a 9,0 cm 0.80 0.00 X 0.979 

  ≥ 10,0 cm 46.35 0.00 X 0.629 

Margens cirúrgicas Comprometidas 1     0.612 
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  Livres < 1,0 cm 1.07 0.13 8.85 0.950 

  Livres  ≥ 1,0 cm 0.37 0.02 6.04 0.486 

Abordagem axilar Não 1       

  Sim 2.47 0.55 11.03 0.237 

Radioterapia adjuvante Não 1       

  Sim 0.80 0.18 3.64 0.777 

Antecedente familiar de câncer de mama Não 1       

  Sim 0.03 0.00 57.04 0.362 

Celularidade estromal Moderada/ (1 paciente baixa) 1       

  Acentuada 22.68 0.00 X 0.645 

Pleomorfismo Moderado 1       

  Acentuado 43.39 0.07 25242.91 0.246 

Número de mitoses (por 10 CGA) 0 a 4 1       

  5 a 9 0.83 0.05 13.64 0.893 

  ≥ 10 1.66 0.19 14.58 0.649 

Bordas tumorais Bem definidas 1       

  Pouco definidas 12939.27 0.00 X 0.961 

  Infiltrativas 36003.38 0.00 X 0.957 

Supercrescimento estromal Ausente 1       

  Presente 27.53 0.00 X 0.466 

Componente heterólogo Ausente 1       

  Presente 7.11 0.85 59.74 0.071 

Necrose tumoral Ausente 1       

  Presente 59.71 0.12 28807.79 0.195 
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