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Resumo 

 

 

Carreiro KB. Câncer de mama em mulheres no período reprodutivo: perfil 

epidemiológico de 10 anos de um serviço [dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022.  

Introdução: O câncer de mama representa a principal neoplasia nas mulheres 

no Brasil e no Mundo, pela sua prevalência e por sua representatividade nas 

causas de óbito nesta população. Dentre as jovens, com 40 anos ou menos, os 

tumores de mama apresentam características diferentes daquela encontrada em 

mulheres mais velhas, com um pior prognóstico e um maior impacto no futuro 

ginecológico e reprodutivo. O perfil tumoral costuma ser diferente nas diversas 

regiões do mundo e ainda existem poucos estudos no Brasil. Objetivo: Avaliar 

o perfil das pacientes com 40 anos ou menos submetidas a tratamento 

oncológico por câncer de mama no ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo) no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. Métodos: Foram 

identificadas as pacientes atendidas no ICESP, no setor da Mastologia, com 

diagnóstico de carcinoma invasivo da mama. Seus prontuários foram revistos e 

coletamos seus dados referentes ao diagnóstico inicial, ao tratamento, aos 

antecedentes ginecológicos e obstétricos e aos desfechos analisados. 

Resultados: No total, foram incluídas 481 mulheres, com idade média de 34,6 

anos, com idade mínima de 22 anos e com tempo de seguimento médio de 62,05 

meses. 85,6% das pacientes realizaram seu diagnóstico através de queixa 

clínica, com intervalo entre a queixa e diagnóstico de 6,4 meses. O estadiamento 

ao diagnóstico foi inicial (estadio I) em 7,8%, localmente avançado (II e III) em 

71,0% e metastático (IV) em 18,6%. Cerca de 82% das pacientes foram 

submetidas a cirurgia mamária e axilar, 48% das pacientes iniciaram seu 

tratamento por quimioterapia baseado em antracíclicos, e 78.9% das pacientes 

com hiperexpressão de HER2 receberam terapia-alvo com trastuzumab. Das 

pacientes que realizaram quimioterapia durante o tratamento, 82,8% retornaram 

a apresentar ciclos menstruais em até 24 meses após o término da 

quimioterapia. Durante o seguimento, 31,6% (n= 152) das pacientes evoluíram 

a óbito, sendo que 73,7% destes foram por progressão de doença. Foram 

relacionados como fatores prognósticos: idade da menarca e aleitamento, sem 

relação com métodos contraceptivos hormonais ou gestação. Foi possível 

estabelecer relações de metástase ao com o perfil imunoistoquímico tumoral: 

receptor hormonal positivo/HER2 negativo e metástase óssea (p=0,0027); HER2 

positivo com receptor hormonal negativo e metástase em SNC (p=0,0047); triplo 

negativo e metástase pulmonar (p=0,0031) e óssea (p= 0,0006). O principal 



 

tratamento empregado inicialmente foi a quimioterapia neoadjuvante (48%), 

assim como a cirurgia mais realizada foi a mastectomia (67%) com 

linfadenectomia axilar (54,3%). A ocorrência de gestação no momento do 

diagnóstico ou durante o seguimento das pacientes não representou um impacto 

negativo na sobrevida global (p=0.8305) ou na sobrevida livre de doença 

(p=0.3802). Conclusão: Foi possível relacionar características pessoais e 

tumorais com fatores prognósticos relacionados ao câncer de mama jovem, que 

apresentou um estadiamento mais avançado no Brasil, quando comparado com 

estatísticas internacionais. Importante a criação de programas que possam 

direcionar especial atenção a esta população com o objetivo de realizar 

diagnóstico mais precoce e oferecer melhores opções de tratamento.  

Descritores: Neoplasias da mama; Adulto; Terapêutica; Prognóstico; Sobrevida. 

  



 

Abstract 

 

 

Carreiro KB. Breast cancer in reproductive age women: 10-year epidemiological 

profile of a service [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022.  

Introduction: Breast cancer represents the main neoplasm in women in Brazil 
and in the world, due to its prevalence and its representativeness in the causes 
of death among this group. Among young women, aged 40 years or younger, 
breast tumors have different characteristics from those found in older women, 
with a worse prognosis and a greater impact on the gynecological and 
reproductive future. The tumor profile is usually different in different regions of 
the world and there are still few studies in Brazil. Objective: To evaluate the 
profile of patients aged 40 years or younger undergoing cancer treatment for 
breast cancer at ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) from 
January 2009 to December 2019. Methods: Patients treated at ICESP, in the 
Mastology sector, diagnosed with invasive breast carcinoma were identified. 
Their medical records were reviewed, and we collected their data regarding the 
initial diagnosis, treatment, gynecological and obstetric history and the analyzed 
outcomes. Results: In total, 481 women were included, with a mean age of 34,6 
years, with a minimum age of 22 years and with a mean follow-up time of 62,05 
months. 85,6% of the patients were diagnosed through clinical complaints, with 
an interval between the complaint and diagnosis of 6.4 months. Staging at 
diagnosis was initial (stage I) in 7,8%, locally advanced (II and III) in 71,0% and 
metastatic (IV) in 18.6%. About 82% of patients underwent breast and axillary 
surgery, 48% of patients started their treatment with anthracycline-based 
chemotherapy, and 78.9% of patients with HER2 overexpression received 
targeted therapy with trastuzumab. Of the patients who underwent chemotherapy 
during treatment, 82.8% returned to having menstrual cycles within 24 months 
after the end of chemotherapy. During follow-up, 31.6% (n=152) of the patients 
died, and 73.7% of these were due to disease progression. The following 
prognostic factors were listed: age at menarche and breastfeeding, unrelated to 
hormonal contraceptive methods or pregnancy. It was possible to establish 
relationships between metastasis and the tumor immunohistochemical profile: 
hormone receptor positive/HER2 negative and bone metastasis (p=0.0027); 
HER2 positive with negative hormone receptor and CNS metastasis (p=0.0047); 
triple negative and pulmonary (p=0.0031) and bone (p=0.0006) metastasis. The 
main treatment initially used was neoadjuvant chemotherapy (48%), and the most 
common surgery was mastectomy (67%) with axillary lymphadenectomy 
(54.26%). The occurrence of pregnancy at the time of diagnosis or during follow-
up of the patients did not have a negative impact on overall survival (p=0.8305) 
or disease-free survival (p=0.3802). Conclusion: It was possible to relate 
personal and tumor characteristics with prognostic factors related to young breast 
cancer, which presented a more advanced staging in Brazil, when compared with 
international statistics. It is important to create programs that could direct special 



 

attention to this population with the objective of performing earlier diagnosis and 
offering better treatment options. 

Descriptors: Breast neoplasms; Adult; Treatment; Prognosis; Survival. 
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1. Introdução 

 

O câncer de mama é uma das patologias mais relevantes no cenário atual, 

tanto no Brasil como no restante do mundo, devido à sua crescente incidência e 

alta prevalência. Estima-se que tenham ocorrido 2.261.419 novos casos no 

mundo em 2020, correspondendo a 1 em cada 4 casos de câncer em mulher e 

1 a cada 6 casos de óbito por câncer em mulher, tornando-o o primeiro tumor 

em incidência no mundo, excluindo tumores de pele não melanoma 1,2. O Brasil 

foi responsável por 66.280 desses novos casos em 2020 e apresentou uma taxa 

de mortalidade de 16% nesta população em 2019.  Apesar da incidência ser alta 

de forma global, a distribuição etária varia muito entre os países do mundo. A 

incidência em mulheres abaixo dos 41 anos nos EUA é de 4-5%, no Reino Unido 

de 4% 3,4, no México de 15% 5, chegando a quase 20% em alguns países árabes 

6. Destacam-se os casos que ocorrem nesta faixa etária, pelas suas 

características de maior gradação histológica, pior estadiamento, perfil hormonal 

de pior prognóstico e piora na sobrevida livre de doença e sobrevida global 3,7.   

Em 2019, um artigo descrevendo as características imunoistoquímicas, 

estadiamento e sobrevida de mulheres com câncer de mama não-metastático 

tratadas em 28 centros do Brasil, com um total de 2296 pacientes foi publicado. 

Neste trabalho, a média etária foi de 54 anos, sendo que 39,1% apresentavam-

se no menacme. Nessa casuística, a sobrevida foi de 97% das mulheres com 

estadiamento I, 94,2% com estadiamento II e 70,5% com estadiamento III.  Nos 

estadiamentos II e III, mulheres com tumores com perfil triplo negativo ou com 

HER2 positivo, apresentaram um pior prognóstico quando comparadas àquelas 
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com tumores com receptores hormonais positivos e HER2 negativo 8.  Uma 

análise de subgrupo dessa população descreveu o perfil das mulheres com 40 

anos ou menos comparando com aquelas com mais de 40 anos. Os 

pesquisadores identificaram uma incidência de 17% (n=486) de mulheres nessa 

faixa etária com maior prevalência de tumores triplo negativos, HER2 positivos 

e com estadiamentos mais avançados, estádio II e III.  

As mulheres com 40 anos ou menos, diagnosticadas com câncer de 

mama, são classificados como pacientes jovens e apresentam tumores com 

características biológicas mais agressivas 9. Além disso, acometem pacientes 

em uma idade em que existe a preocupação com o planejamento familiar, com 

o impacto financeiro e com a cosmética relacionada ao tratamento oferecido 10.  

Os fatores associados ao pior prognóstico nessa faixa etária ainda são 

indeterminados. Wang et al. em 2016 publicaram uma análise de dados 

retrospectivos que comparou o perfil epidemiológico de mulheres com câncer de 

mama antes e após 40 anos, sendo possível identificar alguns fatores de risco: 

menarca mais precoce, menor número de gestações, menor tempo de 

aleitamento, diagnóstico de maior número de casos com lesões maiores que 2,0 

cm e linfonodos positivos ao diagnóstico no grupo de mulheres mais jovens. 

Contudo, o estadiamento final foi semelhante, assim como o número de casos 

identificados como HER2 positivo e RH positivo. Importante destacar que, ao 

final do trabalho, apesar de ter um número total de 12.000 participantes, sendo 

destas 2682 com menos de 41 anos, houve perda importante de dados 

relevantes, como a não avaliação de HER2 em 40% dos casos5 .   
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Com o objetivo de identificar fatores prognósticos ou preditivos, Azim et 

al. avaliaram diversas variáveis, como tamanho do tumor inicial, grau histológico, 

grau nuclear, invasão angio-linfática, hiper expressão de HER2 e ausência de 

expressão de receptores hormonais 9. Após ajustar a análise por estes 

parâmetros, identificou-se a idade como fator isolado de pior prognóstico, com 

aumento da taxa de recorrência de 1% para cada ano a menos na idade do 

diagnóstico. Neste levantamento, também foram avaliados 20 bancos de dados 

públicos com análise de sondas gênicas capazes de identificar 3 genes (ESR1, 

ERBB2 [HER2], e AURKA) e descrição imunoistoquímica em 3.522 pacientes, 

demonstrando que aquelas classificadas como tumores dos subtipos luminais, 

apresentaram pior prognóstico nos grupos etários mais jovens 9.  

 

1.1 Fatores de risco 

 Diversos trabalhos ao longo dos anos buscaram identificar fatores de 

risco, modificáveis ou não, relacionados a antecedentes ginecológicos, 

obstétricos e familiares que auxiliassem a identificação de mulheres com risco 

elevado de apresentar neoplasia mamária11. Dentre aqueles não-modificáveis, 

identificamos: antecedentes familiares de câncer de mama e ovário, idade da 

menarca e idade da menopausa. Entretanto, existem alguns fatores modificáveis 

que podem ser usados para auxiliar na orientação de mulheres sabidamente de 

alto risco, como opção por gestação em uma idade mais precoce, aleitamento e 

uso de contraceptivos hormonais.  

 Em 1989, buscando encontrar uma forma de calcular o risco de câncer de 

mama, Gail et al. analisaram fatores de risco potenciais de câncer de mama em 



- 4 - 
 

5.998 mulheres sendo 2852 casos e 3.146 controles. Os autores identificaram 

como principais fatores de risco: história familiar de câncer de mama em 

parentes de primeiro grau, idade, realização de terapia de reposição hormonal, 

número de gestações e idade da menarca. Nuliparidade foi considerada um fator 

de alto risco para mulheres, assim como gestação após 30 anos de idade, 

comparado com aquelas que haviam engravidado pela primeira vez antes dos 

30 anos. A idade da menarca inferior a 13 anos também foi considerada como 

fator de alto risco para desenvolvimento de câncer. Não foi possível correlacionar 

risco de câncer a tabagismo ou uso de contraceptivos hormonais na população 

estudada12.  

 A atribuição de gestação e de lactação como fatores protetores para o 

câncer de mama está vastamente presente na literatura, por estar associada a 

diferenciação mamária que ocorre nestes períodos da vida da mulher, com 

diferenciação dos lóbulos para tipo 3 (durante a gestação) e tipo 4 (apenas 

durante a lactação). Essas diferenciações estão associadas a um aumento da 

capacidade celular de reparação de eventuais mutações e redução no número 

de receptores celulares a substâncias eventualmente carcinogênicas 13. 

 Por outro lado, o uso disseminado de contraceptivos hormonais tem sido 

amplamente estudado na busca de identificar sua possível relação com aumento 

do risco de desenvolver câncer de mama. Nos Estados Unidos, estima-se que 

cerca de 86% das mulheres já utilizaram algum método hormonal durante a 

vida14. Utilizados desde 1960, os métodos contraceptivos hormonais podem ter 

em sua composição apenas progesterona ou estrogênio associado a 

progesterona, com diversas formas de administração: oral, vaginal, 
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intramuscular, subcutâneo, transdérmico e intrauterino. Em 1996, o Collaborative 

Group on Hormonal Factor in Breast Cancer, analisou dados de 54 estudos 

epidemiológicos que realizaram coleta dos seguintes dados: antecedentes 

familiares, data da menarca, peso e altura, data da menopausa, dados sobre 

gestações, uso de anticoncepcionais combinados orais (ACO), uso de terapia de 

reposição hormonal e idade da menopausa. Neste estudo, buscou-se relacionar 

estes dados ao risco de desenvolvimento de câncer de mama. Foram 

identificadas a relação entre a idade de início do método hormonal (menor que 

20 anos) com o aumento do risco de câncer de mama, assim como a redução 

do risco após 5 anos do término do uso, até ausência de risco associado após 

10 anos. Não foi identificado risco aumentado de câncer de mama entre as 

mulheres que utilizaram o método contraceptivo hormonal por menos que dois 

anos. Entretanto, entre as usuárias de ACO, os dados sugeriram um 

estadiamento menor ao diagnóstico e menor risco de desenvolver doença 

metastática. Deve-se destacar que neste levantamento apenas 0,8% das 

mulheres faziam uso de progesterona isolada via oral e 1,5% via injetável, não 

sendo possível obter dados relacionados com tais métodos 15.  

 Em 2010, David et al. analisaram dados de 116.413 mulheres, entre as 

quais 1.344 tiveram diagnóstico de câncer de mama. O risco de câncer de mama 

identificado foi associado ao uso de progestágenos específicos e desaparecia 

após de 10 anos sem uso do contraceptivo 16.  Em estudo de coorte com 1867 

mulheres entre 20-44 anos, das quais 985 com câncer de mama, no entanto, 

não houve aumento de risco com significância estatística relacionado ao uso de 

contraceptivos orais combinados, mas foi descrita uma tendência de usuárias de 

contraceptivos orais serem mais acometidas por tumores triplo negativos entre 
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20-39 anos de idade, principalmente com contraceptivos associados a 

levonorgestrel 14. 

 Uma comparação divulgada em 2009 entre duas populações, divididas 

entre mulheres com diagnóstico de câncer e controles, buscou avaliar o 

anticoncepcional como fator de risco para câncer de mama em geral e como 

fator de risco para perfis hormonais específicos. A análise foi feita através de 

estudo retrospectivo de 2466 prontuários de mulheres entre 20 e 45 anos, sendo 

897 casos e 1569 controles, em que foi possível identificar uma tendência de 

maior número de tumores do subtipo triplo-negativo, entre mulheres usuárias de 

ACO, principalmente no grupo com 40 anos ou menos. Esse risco estava 

também associado ao uso prolongado (maior que 5 anos) e menor intervalo entre 

o último uso e o diagnóstico de câncer11.  

 Em revisão sistemática publicada em 2021, Taro et al. avaliaram 9 

estudos de coorte na população japonesa que avaliaram as características 

ginecológicas e obstétricas das mulheres com câncer de mama e sem câncer de 

mama. O grupo de mulheres no menacme (61.113 mulheres – 32,5% da 

amostra) apresentou como fator de proteção ter dois ou mais filhos e idade do 

primeiro parto ser antes dos 25 anos. Aquelas mulheres com gestações após 35 

anos de idade, apresentaram maior risco de desenvolver câncer de mama. O 

uso de contraceptivos hormonais também esteve relacionado a um maior 

número absoluto de neoplasias mamárias (p=0,012), além de, quando 

comparadas as mulheres com câncer antes e após a menopausa, foi 

evidenciado um aparente adiantamento na ocorrência do câncer entre aquelas 
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usuárias de hormônios. A idade da menarca e aleitamento pareceram não 

influenciar, nesta população 17.  

A obesidade, definida como índice de Massa Corpórea acima de 30 

kg/m2, por sua vez, é considerada um fator isolado associado ao aumento do 

risco e complicações relacionados ao câncer de mama 18. No Brasil, dados 

coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) através da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2019, revelaram que 60,3% dos 

brasileiros estão com o IMC acima de 25kg/m2 (sobrepeso) (Figura 1), 30,2% 

das mulheres estão acima de 30kg/m2, sendo que essa porcentagem chega a 

23,7% entre mulheres de 25 a 39 anos de idade 19.  

O tecido adiposo está associado ao aumento do risco de câncer em 

diversos aspectos. Uma das consequências do seu acúmulo, é o aumento de 

citocinas e mediadores inflamatórios que proporcionam um meio favorável para 

o surgimento de células tumorais e ocorrência de metástases. A produção e a 

atividade hormonal têm importante relação com o tecido adiposo, e tem 

representatividades diferentes na mulher pré-menopausa e pós-menopausa 18,20.  
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Figura 1 -Distribuição etária de IMC na população brasileira (Fonte: IBGE) 

 

Buscando uma associação específica entre IMC e a ocorrência de câncer 

de mama, mais especificamente uma relação com a expressão de receptores 

hormonais tumorais, em 2000 foi realizada uma meta-análise que incluiu 36 

estudos sobre neoplasia mamária maligna e peso, dividindo as mulheres pelo 

status menopausal. Entre as mulheres pré-menopausa, os 9 estudos levantados 

relacionaram o aumento de IMC a um menor risco de câncer de mama, oposto 

aos dados encontrados para mulheres menopausadas, onde foi identificado um 

risco cumulativo de 2% a cada unidade de IMC aumentada 21.  
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Em contrapartida, em um estudo que analisou mulheres consideradas 

como alto risco pela classificação de Gail 12, identificou-se um aumento 

progressivo no risco de ocorrência de carcinoma de mama na pré-menopausa 

conforme aumento de IMC, principalmente em mulheres com mais de 35 anos 

22. A literatura diverge quanto ao risco de câncer de mama em mulheres na pré-

menopausa, mas entre as pacientes com câncer e IMC elevado, é identificada 

piora de prognóstico durante tratamento com piora da sobrevida global e pior 

resposta ao tratamento entre as mulheres com tumores inflamatórios 23.  

 

1.2 Perfil tumoral e tratamento 

 Os tumores de mama diagnosticados em mulheres jovens, costumam 

apresentar um comportamento mais agressivo, com estadiamento inicial mais 

avançado, com menor taxa de resposta ao tratamento utilizado, e características 

histopatológicas e imunoistoquímicas de pior prognóstico. Consequentemente, 

a frequência em que mulheres jovens são submetidas a tratamentos mais 

agressivos é maior, levando a um maior número de complicações e sequelas. A 

escolha cirúrgica também pode ser influenciada pelo estadiamento tumoral inicial 

e pela expectativa, irreal, de que cirurgias mais amplas trarão melhor sobrevida 

global e livre de doença.  

 Um estudo epidemiológico realizado nos EUA e publicado em 2019 

buscou comparar um grupo de 46.265 mulheres com câncer de mama, dividindo-

as em três grupos: o primeiro com mulheres entre 15 e 29 anos, o segundo com 

mulheres de 30 a 39 anos e o terceiro com mulheres entre 40 e 49 anos. O 

objetivo desse estudo foi comparar as características tumorais e tratamento 
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realizado nos três grupos. O estadiamento inicial mostrou-se mais avançado no 

primeiro grupo, sendo respectivamente estadio II: 48,2%, 43,8% e 29,9% 

(p<0,001); estadio III 17,3%, 13,6% e 7,7% (p<0,001):  e estadio IV: 8,3%, 5,6% 

e 3,4% (p<0,001). Os dois grupos de mulheres mais jovens foram, depois, 

unificados para fins de comparação de tratamento. Quando comparada a 

realização de mastectomia entre um grupo único com menores de 39 anos e o 

grupo de 40-49 anos, as taxas encontradas foram de 69,2% versus 49,5% 

(p<0,001), e a em relação a abordagem axilar foi de 91,8% versus 85% 

(p<0,001), sendo que apenas 35% das mulheres que realizaram mastectomia, 

em ambos os grupos, realizaram reconstrução. A taxa de quimioterapia 

neoadjuvante foi de 27% versus 13,6% (p<0,001), enquanto a radioterapia local 

não foi indicada em 16% no grupo mais jovem versus 11% das mulheres mais 

velhas (p<0,001). A diferença entre os grupos em relação a radioterapia axilar 

não foi significativa (p>0,99). Foi descrita maior incidência de tumores HER2 

positivo e triplo negativos no primeiro grupo, sendo que os tumores com 

receptores hormonais positivos foram mais prevalentes em ambos24.  

 Outros trabalhos também avaliaram o perfil dos tumores em mulheres 

mais jovens. Em trabalho multicêntrico, retrospectivo, realizado na população 

chinesa e publicado em 2021 por Zhang et al., foram incluídas 295 mulheres com 

menos de 35 anos e 2119 mulheres entre 35 e 49 anos com câncer de mama. A 

comparação entre os grupos permitiu identificar diferença estatística significativa 

entre os estadiamentos avançados (III e IV), com incidência respectivamente 

entre os grupos de 35% e 24,9% (p=0,004). Contudo, o tratamento adotado entre 

os grupos do ponto de vista cirúrgico e quimioterápico não apresentou diferença 

significativa, assim como a presença ou não de receptores hormonais 25.  
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Importante destacar que as taxas de perdas de informação sobre avaliação 

imunoistoquímica foram de 20,3% em relação aos receptores hormonais e de 

30,5% em relação ao HER2.  

 No Reino Unido, em 2013, foi publicado estudo multicêntrico, prospectivo, 

analisando os casos de mulheres com câncer de mama com menos de 41 anos 

no período de 2000 a 2008. O total de mulheres analisadas foi de 2956 e esse 

número correspondia a 23% dos casos do país nesse período. Cerca de 98% 

das pacientes foram diagnosticadas por queixas palpáveis, o que demonstra um 

perfil de estadiamento mais avançado. 2,5 % das mulheres eram metastáticas 

ao diagnóstico, 50% tinham comprometimento linfonodal e 59% grau histológico 

(GH) 3. Em relação ao tratamento, 98,6% realizaram cirurgia, 15,6% foram 

submetidas a quimioterapia neoadjuvante (QT neo) e apenas 47,6% das 

pacientes HER2 positivo realizaram quimioterapia-alvo (possivelmente porque 

sua liberação pelo European Medicines Agency - EMA como tratamento 

adjuvante ocorreu apenas em 2006). 34,5% das pacientes realizaram 

quimioterapia com o esquema 5-fluoracil, epirrubicina e ciclofosfamida (FEC). 

Após 5 anos, 18% das pacientes faleceram, sendo que em 94,3% dos casos a 

causa foi progressão de doença. A sobrevida global foi de 81,9% com clara 

diferença favorecendo as pacientes com receptores hormonais positivos nos 

primeiros 5 anos de seguimento, mas igual aquelas com receptor hormonal 

negativo após 8 anos de seguimento, além de sobrevida livre de doença de 

76,6% após 5 anos de seguimento 4.  
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1.3 Câncer de mama e futuro reprodutivo 

Quando o câncer de mama ocorre em mulheres jovens, devido ao perfil 

de tumores mais agressivos, a frequência com que se indica tratamento 

sistêmico com quimioterapia citotóxica é elevada 26–28. 

  Nas mulheres jovens que são submetidas a quimioterapia existe a 

preocupação com a falência ovariana precoce (FOP) que pode ser 

desencadeada pelo uso de quimioterápicos, variando de acordo com o regime 

utilizado e a idade da paciente. Atualmente, existem disponíveis testes 

genômicos, como o OncotypeDX, Mammaprint e outros, que buscam identificar 

pacientes que não se beneficiariam do tratamento quimioterápico. Entretanto, 

devido ao tamanho dos grupos ser reduzidos nestas faixas etárias, seu uso em 

mulheres com menos de 40 anos, e principalmente abaixo dos 35 anos, ainda é 

questionável 26,27,29.  

A falência ovariana precoce, um possível efeito adverso do uso de 

quimioterapia citotóxica, está associada não apenas à impossibilidade de 

gestação natural, mas também as complicações associadas a menopausa, como 

fogacho, depressão, osteoporose e queixas genito-urinárias, e deve ser um fator 

de atenção no tratamento destas pacientes 28,30,31.  

 

1.4 Gestação 

Por tratar-se de uma população jovem, existe a possibilidade de 

diagnóstico de câncer de mama durante o ciclo gravídico puerperal ou de 

gestação durante o tratamento, após o diagnóstico. Apesar das mudanças que 

ocorrem na mama durante a gestação e a lactação reduzirem a longo prazo o 
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risco de ocorrência de câncer de mama, o aumento da taxa de proliferação do 

tecido mamário durante esse período acarreta um risco elevado transitório para 

a ocorrência de câncer, além de estar associado a um perfil de tumor ainda mais 

agressivo do que aquele encontrado em mulheres da mesma faixa etária 32.  

No entanto, apesar de muitos trabalhos demonstrarem pior prognóstico 

nas mulheres com neoplasia mamária durante a gestação, em muitos destes o 

tratamento oferecido era inferior àquele oferecido às mulheres não-gestantes. 

Trabalhos mais recentes demonstram resultados semelhantes quando utilizados 

os mesmos tratamentos iniciais com quimioterapia e cirurgia 33. 

Em relação a gestação após câncer de mama, os trabalhos retrospectivos 

que existem demonstram não haver diferença no prognóstico das pacientes em 

relação àquelas que não engravidaram, mas sugerem haver um efeito “healthy 

mother effect”, podendo colaborar com estas conclusões. Ainda não existe um 

trabalho prospectivo capaz de analisar se existiria alguma influência positiva ou 

negativa da gestação no prognóstico destas mulheres 33,34.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a população de mulheres com 40 anos ou menos, atendidas 

no Setor de Mastologia da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas e do 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com diagnóstico de carcinoma 

invasivo de mama, no período de janeiro de 2009 até dezembro de 2019.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

1) Descrever as características pessoais das pacientes, a saber: idade, 

estado de origem, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), 

antecedente familiar de câncer de mama. 

2) Descrever os antecedentes ginecológicos e obstétricos das pacientes. 

3) Descrever as características da população estudada segundo suas 

características tumorais. 

4) Descrever as características dos tratamentos empregados 

5) Avaliação das potenciais associações entre as características acima 

mencionadas e os desfechos oncológicos, principalmente sobrevida 

global e sobrevida livre de doença. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos 
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3. Métodos 

 

 

Trata-se de estudo retrospectivo incluindo pacientes com diagnóstico de 

câncer de mama com idade igual ou inferior a 40 anos, que foram atendidas no 

Setor de Mastologia da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas e do 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Para definição de 

diagnóstico de câncer de mama foram utilizados os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (WHO).  

Esta pesquisa foi devidamente aprovada pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e aprovada 

pelo Núcleo de Pesquisa do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Anexo 

A). 

 

3.1 Casuística 

Revisão de prontuários de pacientes que realizaram tratamento 

oncológico no ICESP de janeiro de 2009 a dezembro de 2019, através do 

prontuário eletrônico padronizado na instituição (sistema TASY). Os critérios de 

inclusão foram: pacientes do sexo feminino, idade menor ou igual a 40 anos 

encaminhadas ao ICESP com os seguintes códigos de doença (CID -10): C50 

(câncer de mama), D05 (carcinoma in situ), N63 (nódulo de mama), R92 

(achados anormais de exames para diagnóstico por imagem, de mama) e Z85 
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(história pessoal de neoplasia maligna de mama), que realizaram tratamento 

inicial completo ou parcial na instituição. Foi considerado tratamento inicial 

aquele realizado logo após o diagnóstico de câncer, incluindo cirurgia local, 

quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante, hormonioterapia ou radioterapia.  

Foram definidos os seguintes critérios de exclusão:  não confirmação 

diagnóstica de carcinoma invasivo da mama, após revisão de prontuário, ou que 

foram encaminhadas apenas para avaliação de especialidades complementares 

como neurocirurgia e cirurgia torácica, ou para seguimento após tratamento por 

incapacidade de realizar a mesma no centro de origem.  

Após identificação das pacientes, foram tabulados os seguintes dados: 

características epidemiológicas, antecedentes ginecológicos e obstétricos, 

características tumorais, tratamento realizado, sobrevida global, sobrevida livre 

de doença. Estes dados foram utilizados para caracterizar a população atendida 

neste serviço e identificar possíveis complicações relacionadas a progressão da 

doença ou ao tratamento.  

Também foi possível identificar as pacientes que realizaram o diagnóstico 

durante o período gravídico puerperal ou que engravidaram durante o tratamento 

e compará-las com o restante do grupo.  

 

3.2 Desenho do estudo 

Estudo de coorte retrospectiva.  
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3.3 Local 

 Setor de Mastologia da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas e 

do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo  

 

3.4 Procedimento 

Foram selecionados os prontuários das mulheres com diagnóstico de 

carcinoma invasivo de mama após biópsia com idade igual ou inferior a 40 anos 

no diagnóstico. Os seguintes dados foram coletados e analisados:  

 Idade ao diagnóstico. 

 IMC inicial, após tratamento quimioterápico (quando realizado) e 

na última consulta. 

 Antecedentes ginecológicos: idade da menarca, método 

contraceptivo e status menopausal no momento do diagnóstico. 

 Antecedentes obstétricos: número de gestações, número de 

partos, idade ao nascimento do primeiro filho, antecedente e 

duração de aleitamento.  

 Antecedente familiar de câncer de mama ou ovário.  

 Estadiamento clínico inicial. 

 Estadiamento patológico. 

 Tipo histológico, grau nuclear e grau histológico. 

 Presença ou ausência de CDIS associado. 
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 Perfil imunoistoquímico: receptor de progesterona e de estrogênio, 

HER-2 e Ki67. 

 Gestação ao diagnóstico ou durante o tratamento. 

 Tipo de tratamento inicial e data de início. 

 Tipo de cirurgia mamária, quando realizada 

 Tipo de reconstrução mamária, quando realizada. 

 Tipo de hormonioterapia, quando utilizada, e duração do 

tratamento. 

 Tipo de quimioterapia, quando utilizada, e duração do tratamento. 

 Status menstrual após tratamento quimioterápico, incluindo a 

realização ou não de ooforectomia ou uso de análogo de GnRH. 

 Realização ou não de radioterapia para controle de doença local 

ou a distância. 

 Presença de metástase a distância e local, no momento do 

diagnóstico e durante o período de seguimento. 

 Sobrevida global (Overall Survival - OS), definida como o intervalo 

de tempo transcorrido entre a data da biópsia e a data do óbito. 

 Sobrevida livre de doença (Disease Free Survival - DFS), definida 

como o intervalo de tempo transcorrido entre a data do início do 

tratamento e a data da primeira recidiva. 

 Sobrevida livre de progressão (Relapse Free Survival – RFS), 

definida como o intervalo de tempo transcorrido entre a data do 
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início do tratamento das pacientes metastáticas e a data da 

primeira progressão. 

 

3.5 Elegibilidade 

 Idade ao diagnóstico menor ou igual a 40 anos 

 Sexo biológico: feminino 

 Confirmação histológica de carcinoma invasivo de mama. 

 Submetida a tratamento oncológico, total ou parcial, no ICESP. 

 

3.6 Análise Estatística 

  

 Nossa análise incluiu variáveis independentes para descrever 

características epidemiológicas e tumorais, além de antecedente obstétricos e 

ginecológicos. Nossos principais desfechos foram sobrevida global (OS) e 

sobrevida livre de doença (DFS). O estadiamento tumoral foi realizado de acordo 

com a American Joint Comittee of Cancer (AJCC), atualmente em sua 8ª edição, 

de acordo com o tamanho tumoral (T), status linfonodal (N) e presença de 

metástase (M). Para caracterização de receptor hormonal (RH), foi usado os 

seguintes critérios: RH foi considerado positivo se pelo menos 1% das células 

fossem consideradas positivas, de acordo com os guidelines da American Joint 

Commitee on Cancer (ASCO)/ College of American Pathologists (CAP); o HER2 

foi considerado positivo se a imunohistoquímica (IHC) fosse 2+ ou 3+, com 

confirmação adicional por meio de FISH (Fluorescência na Hibridização situ). 
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Escolhemos um ponto de corte de 15% para o biomarcador Ki67 de acordo com 

a literatura atual, embora algumas publicações sugiram valores diferentes, como 

10 ou 20%.  

Variáveis contínuas foram descritas com medidas de tendência central e 

dispersão, como médias e desvios-padrão para dados normalmente distribuídos 

ou medianas e intervalos interquartis para dados não-normalmente distribuídos. 

Avaliamos a normalidade usando histogramas, curtose e assimetria dos dados, 

e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis categóricas foram descritas como 

percentuais extraídos de tabelas 2x2. Os dados contínuos foram comparados 

utilizando-se testes T de Student ou Wilcoxon para comparações entre dois 

grupos ou ANOVA para comparações entre vários grupos, de acordo com a 

análise de normalidade.  Variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se 

o teste exato de Fisher ou testes qui-quadrado. 

Fizemos análises de sobrevida utilizando o método Kaplan-Meyer e o 

teste de log-rank para investigar a associação entre idade no diagnóstico, subtipo 

molecular, estadiamento inicial do tumor, Ki67, estado gestacional no 

diagnóstico e OS e DFS. Projetamos um modelo de regressão de Cox para 

avaliar a possível associação dessas variáveis independentes com os OS e DFS, 

controlando outros fatores. Para fins de análise de sobrevivência, dividimos a 

coorte em dois grupos; pacientes com estadios I a III no diagnóstico e pacientes 

com doença estadio IV no diagnóstico. No grupo de pacientes metastáticas, 

calculamos o OS e RFS.  

Nossa análise pré-planejada teve como objetivo avaliar as possíveis 

associações entre: idade da menarca e idade de diagnóstico (ID); histórico de 
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aleitamento materno e ID; ID e histórico familiar de câncer de mama ou ovário; 

IMC e subtipos tumorais (de acordo com imunoistoquímica); IMC e ocorrência 

de câncer de mama inflamatório; uso de contraceptivos hormonais e ID; estado 

de gravidez no momento do diagnóstico e sobrevida (OS e DFS); estadiamento 

clínico inicial e sobrevida (OS e DFS; e, subtipos tumorais (de acordo com 

imunoistoquímica) e sobrevida (OS e DFS) 

Toda análise estatística foi realizada utilizando o SAS (Statistical Analysis 

Software). A significância estatística foi definida como valor de p menor que 0,05. 
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4. Resultados 

 

 

Foram identificadas 591 mulheres com idade menor ou igual a 40 anos 

que foram tratadas no ICESP no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019 

por: diagnóstico anátomo patológico inicial de neoplasia de mama, in situ ou 

invasivo; mamografia ou ultrassom ou ressonância classificados como BIRADS 

5; ou história familiar de câncer de mama. Destas, 27 foram excluídas por não 

terem realizado o seguimento e tratamento no serviço, 27 tinham mais de 40 

anos no momento da biópsia, 21 foram avaliadas apenas em 1 consulta, 16 

biópsias foram reclassificadas como benignas, 13 foram excluídas por 

apresentarem carcinoma ductal in situ em anátomo patológico final, 4 

apresentavam apenas alto risco familiar, 1 foi diagnosticada em 2008 e 1 caso 

de tumor primário de rim com metástase em mama. Após essas exclusões, a 

casuística final avaliada foi de 481 mulheres (Figura 2). 

 

4.1 Características gerais da população 

A média etária das pacientes foi de 34,6 anos (desvio-padrão= 4.16), com 

idade mínima de 22 anos e máxima de 40 anos. O tempo médio de seguimento 

das pacientes foi de 62,8 meses, sendo que o tempo mínimo foi de 1 mês e o 

tempo máximo foi de 136 meses (Tabela 1). 
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Figura 2 - Pacientes incluídas no estudo 

 

Apesar do ICESP ser localizado na cidade de São Paulo, no estado de 

São Paulo, é procurado por pacientes de diversas regiões do país para 

tratamento. Consequentemente, cerca de 72,1% das mulheres atendidas são 

naturais do estado de São Paulo, enquanto 27,9% são assim distribuídas: 5,0% 

de outros estados da região sudeste, 17,5% da região nordeste, 1,2% da região 

Centro-Oeste, 2,7% da região Sul, 0,2% da região Norte e 0,6% de outros 

países.  De acordo com o último censo publicado pelo IBGE de 2010, a 

população brasileira está assim distribuída por regiões: Sudeste 42,1%, 

Nordeste 27,8%, Sul 14,4%, Norte 8,3% e Centro-Oeste 7,4%. Comparando a 

distribuição das populações no país, a representatividade das pacientes 

atendidas no ICESP não reflete a distribuição populacional brasileira, com 

maiores representatividades das regiões Sudeste e Nordeste 35 (Tabela 1).   

591 PACIENTES

27 TRATAMENTO 
EXTERNO

27 MAIORES DE 40 ANOS 

21 APENAS 1a CONSULTA

16 BENIGNO EM REVISÃO

13 COM CDIS

4 ALTO RISCO FAMILIAR

1 DIAGNÓSTICO EM 2008

1 TUMOR PRIMARIO DE 
RIM

TOTAL: 481 PACIENTES 
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Dentre as pacientes avaliadas, o tempo médio entre o início da queixa e 

o diagnóstico definitivo foi de 6,4 meses, com o mínimo de 1 mês e tempo 

máximo de 60 meses, com dados obtidos de 414 pacientes. Em relação a queixa 

inicial, das 461 mulheres em que foi possível obter informação, 412 (85,6%) 

mulheres perceberam a alteração da mama através do autoexame. Também foi 

possível a identificação através de exames solicitados de rotina: mamografia em 

30 (6,5%) e ultrassom em 18 (3,7%). 

Para fins de avaliação e comparação com a literatura, foi realizada a 

classificação das pacientes de acordo com o IMC inicial, com a seguinte divisão: 

<18 em 2,5%, entre 18 e 24,9 em 39,5% dos casos, entre 25 e 29,9 em 33,5% 

dos casos, entre 30 e 34,9 em 17,9% e maior ou igual a 35 em 6,6% (Tabela 1). 

O IMC médio das pacientes foi de 26 (Desvio-padrão=5.25), sem associação 

entre o IMC inicial e o subtipo histológico (p>0,05).  

Pela possibilidade de eventual relação com a mutação de BRCA1 e 

BRCA2A ocorrência de câncer de mama e ovário, principalmente em parentes 

de primeiro grau, mas também em parentes de 2º e 3º grau, foi optado por buscar 

a história familiar das mulheres incluídas neste estudo 36,37. Foram identificadas 

47 (9,8%) pacientes com antecedente familiar de câncer de mama em parentes 

de 1º grau, 102 (21,2%) com antecedente familiar de 2º ou 3º grau e 5 (1%) com 

história familiar de câncer de ovário. Não foi possível identificar relação da 

presença de história familiar com piora de sobrevida global ou sobrevida livre de 

doença, com algum tipo histológico ou com perfil imunoistoquímico específico, 

nem com idade ao diagnóstico mais precoce.  
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Tabela 1 - Descrição da população estudada de acordo com: idade, 
localização de origem, tempo de seguimento, IMC (índice de massa corpórea) 
e antecedente familiar 

 

Foi possível coletar dados referentes a antecedentes pessoais e 

ginecológicos das pacientes, que foram descritos da seguinte forma: a média 

etária da menarca foi de 12.77 anos (desvio-padrão=1.69), dividido entre 

antes dos 13 anos (33,1%) e com 13 anos ou mais (39,3%); aleitamento 

presente em 44,3% das pacientes, ausente em 32,8% das pacientes e dados 

ausentes em 22,9% dos prontuários; e quanto aos antecedentes reprodutivos, 

nuliparidade em 23,9% das pacientes, apenas 1 parto em 28,1%, 2 ou 3 partos 

em 47,6% e mais partos em 6,0%. Em relação ao uso de método 

contraceptivo (MAC), 21,6% utilizavam métodos hormonais, 25,8% utilizavam 

método não hormonal e 27,9% não utilizavam qualquer método. Dentre os 

Idade   

       Média 34,7 anos  (desvio padrão de 4,1) 

        <36 anos 258 pacientes 

        36-40 anos 223 pacientes 

Origem  

       SP 347 (72,1%) 

       Região Nordeste 87 (17,5%) 

       Região Sudeste 24 (5,0%) 

       Região Centro-Oeste 6 (1,2%) 

       Região Sul 13 (2,7%) 

       Região Norte 1 (0,2%) 

       Fora do Brasil 3 (0,6%) 

Tempo de seguimento médio 62,8 meses 

IMC INICIAL  

    <18 12 (2,5%) 

    18-24,9 190 (39,5%) 

    25-29,9 161 (33,5%) 

    30-34,9 86 (17,9%) 

    >35 32 (6,6%) 

Antecedente Familiar  

    Ausente 327 (68,0) 

    1º Grau 47 (9,8%) 

    2º ou 3º Grau 102 (21,2%) 

    Câncer de ovário 5 (1,0%) 
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métodos hormonais, identificamos: pílulas contraceptivas combinadas, pílulas 

de progesterona isolada, injetáveis mensais ou trimestrais e DIU com 

hormônio (levonorgestrel). Os métodos não hormonais identificados foram: 

laqueadura, vasectomia, preservativo masculino, coito interrompido e DIU de 

cobre. O MAC considerado neste estudo foi aquele referido no momento da 

consulta, sem dados referentes a métodos utilizados anteriormente (Tabela 

2).  

 

Tabela 2 - Descrição da população estudada de acordo com os antecedentes 
ginecológicos e obstétricos 

 TOTAL PORCENTAGEM (%) 

MENARCA   

   Antes 13 anos 159 33,1 

   13 anos ou mais 189 39,3 

   Sem dados 133 27,6 

ALEITAMENTO   

   Sim 213 44,3 

   Não 158 32,8 

   Sem dados 110 22,9 

GESTAÇÃO    

   Nulípara 114 23,7 

   1 parto 135 28,1 

   2 ou mais 229 47,6 

   Sem dados 3 0,6 

MAC   

   Sem método 134 27,9 

   Hormonal 104 21,6 

   Não-hormonal 124 25,8 

   Sem dados 119 24,7 

 

Em nossa casuística, identificamos uma correlação fraca (Spearman = 

0,12), porém estatisticamente significativa (p=0.0244) entre a idade da menarca 

e a idade do diagnóstico do câncer, com evidência de que quanto menor a idade 

da menarca, mais cedo será identificado a doença da mama. Também foi 
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possível identificar uma associação entre o antecedente de aleitamento com a 

idade ao diagnóstico de câncer. Em nossa casuística, as mulheres que 

amamentaram apresentavam média etária de 35 anos ao passo que as mulheres 

que não amamentaram apresentaram em média 33,88 anos ao diagnóstico; essa 

diferença foi significativa com p=0.0108.     

As pacientes foram questionadas durante seu seguimento em relação ao 

número de gestações anteriores e partos. Consideramos relevantes apenas as 

gestações que levaram a parto, sendo desconsideradas gestações ectópicas, 

abortos e gestações molares. No grupo avaliado, 114 mulheres negavam 

gestações com duração até a viabilidade (24 semanas em nosso serviço de 

Obstetrícia), correspondendo a 23,7%. Dentre as mulheres que apresentaram 

partos, 28,1% referiram apenas 1 parto e 47,6% referiram 2 partos ou mais. Não 

foi possível obter dados de 3 pacientes (0,6%).  

 

4.2 Características tumorais  

As pacientes foram classificadas de acordo com o estadiamento clínico 

inicial. O estadiamento é definido pelos critérios da American Joint Committee 

on Cancer (AJCC), encontra-se em sua oitava edição, levando em consideração 

o tamanho da lesão inicial, de acordo com exame clínico e avaliação radiológica, 

o comprometimento linfonodal locorregional ipsilateral e a presença de doença 

metastática. As amostras referentes as biópsias foram analisadas quanto ao 

grau histológico (GH), grau nuclear (GN) e com avaliação imunoistoquímica para 

os receptores de estrogênio (RE), receptor de progesterona (RP), HER2 e Ki67.  

O tipo histológico mais prevalente foi o carcinoma ductal invasivo do tipo não 



- 28 - 

 

especial (CI SOE) correspondendo a 88,4% (n=425), seguido do carcinoma 

metaplásico 2,9% (n=14), carcinoma lobular invasivo (CLI) 2,9% (n=14), 

carcinoma mucinoso 2,5% (n=12), e outros subtipos 3,3% (n=16), incluindo os 

subtipos: papilífero invasivo, micropapilífero invasivo e pleomórfico (Tabela 3). 

A avaliação imuno-histoquímica foi realizada em todas das pacientes 

incluídas no levantamento retrospectivo, sem avaliação de ki67 em 15 pacientes. 

A avaliação de RH e de HER2 foi satisfatória em 100% das amostras.  Foram 

consideradas pacientes com receptor hormonal positivo aquelas que 

apresentassem positividade em pelo menos 1% das células, conforme 

orientação as Sociedade Americana de Oncologia Clínica e Colégio Americano 

de Patologia 37. A avaliação de HER 2 foi feita através de imuno-histoquímica e 

classificada em 0+, 1+, 2+ e 3+. Nos casos de 2+ ou 3+, para ser considerado 

positivo, é feito a análise complementar pela técnica de FISH (Hibridização in 

situ por Fluorescência). Em relação aos receptores hormonais, 325 (67,8%) 

foram positivas para o receptor de estrogênio e 7 (1,5%) foram positivas 

exclusivamente para receptor de progesterona, levando a um total de 332 

(69,0%) neoplasias com receptores hormonais positivos. A avaliação do HER2 

foi realizada em todas as pacientes com tumores invasivos e 114 (23,7%) 

apresentaram positivo. Os tumores triplo negativos, aqueles com receptores 

hormonais e HER2 negativos, foram identificados em 104 (21,6%) dos tumores 

invasivos no anátomo patológico final (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Descrição da população estudada de acordo com estadiamento 
clínico inicial, grau nuclear (GN), grau histológico (GH), tipo histológico, 
receptor hormonal (RH), HER2, triplo negativo e local de metástase ao 
diagnóstico inicial. 
 TOTAL PORCENTAGEM (%) 

ESTADIAMENTO INICIAL   

   I 37 7,8 

   II 169 35,8 

   III 166 35,2 

   IV 88 18,6 

Sem dados 12 2,6 

T   

   1 (<2 cm) 38 8,1 

   2 (2-5 cm) 147 31,1 

   3 (> 5 cm) 158 33,5 

   4 117 24,8 

   Sem dados 12 2,5 

N   

   0 187 38,9 

   1 145 30,1 

   2 107 22,2 

   3 29 6,1 

   Sem dados 13 2,7 

GRAU NUCLEAR (GN)   

   1 12 2,5 

   2 132 27,5 

   3 323 67,2 

   Sem dados 14 2,8 

GRAU HISTOLÓGICO (GH)   

   1 23 4,8 

   2 174 36,2 

   3 273 56,7 

   Sem dados 11 2,3 

TIPO HISTOLÓGICO   

   CI-SOE 425 88,4 

   Metaplásico 14 2,9 

   CLI 14 2,9 

   Mucinoso 12 2,5 

   Outros 16 3,3 

RECEPTOR HORMONAL (RH)   

   Positivo 332 69,0 

   Negativo 149 31,0 

HER2   

   Positivo 114 23,7 

   Negativo 365 75,9 

   Não avaliado 2 0,4 

TRIPLO NEGATIVO  104 21,6 

METÁSTASE   

   Ausência 397 80,5 

   Presente 84 17,5% 

LOCALIZAÇÃO META INICIAL   

   Osso 53 63,1 

   Fígado 33 39,3 

   Pulmão 26 30,9 

   SNC 6 7,1 

   Outros 21 25,0 
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O estadiamento inicial das pacientes foi assim distribuído: 37 pacientes 

com estadio I (7,8%), estadio II 169 (35,8%),estadio III 166 (35,2%) e estadio IV 

88 (18,6%). Não foi possível definir o estadiamento clínico inicial em 12 

pacientes, pois o diagnóstico foi realizado após biópsia cirúrgica. Foram 

identificadas 9 pacientes classificadas inicialmente como CDIS (estadio 0), mas 

que foram reclassificadas após anátomo patológico cirúrgico de doença invasiva 

e posterior inclusão no trabalho. Dentre as pacientes com doença a distância, a 

distribuição de local de metástase inicial foi: 53 (63,1%) óssea, 33 (39,3%) 

hepática, 26 (30,9%) em pulmão, 6 (7,1%) em sistema nervoso central (SNC) e 

21 (25,0%) em outros locais, como pele (4), linfonodo a distância (10), ovário (2), 

mama contra-lateral (1) e tireóide (1). Algumas das pacientes apresentavam 

mais do que um local de metástase no momento do diagnóstico. Na avaliação 

de possíveis associações entre sítio da metástase inicial e subtipo molecular, 

identificamos os seguintes: associação positiva entre subtipo receptor hormonal 

positivo/HER2 negativo e ocorrência de metástase óssea (p=0,0027); 

associação positiva entre o subtipo HER2 positivo com receptor hormonal 

negativo e a ocorrência de metástase em SNC (p=0,0047); associação positiva 

entre subtipo triplo negativo e metástase pulmonar (p=0,0031) e óssea (p= 

0,0006).  

Na avaliação imunoistoquímica das pacientes, foi incluída a avaliação de 

quantificação da expressão de KI67, realizada em 96,9% das pacientes. Foi 

possível estabelecer relação entre Ki67 inicial e sobrevida global, com p=0,0002 

(Figura 9) e relação entre KI67 inicial e progressão de doença ao longo do 
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tratamento com p=0,0038 (Figura 10). Para análise, o valor de KI67 foi dividido 

entre menor que 15 e maior ou igual a 15, valor esse definido com base na 

literatura atual, apesar de em consenso de especialistas já ter sido sugerido o 

valor de corte de 10% 38,39. 

 

4.3 Características do tratamento empregado 

O tratamento inicial foi dividido em: quimioterapia neoadjuvante (QT neo) 

em 231 pacientes (48,0%), quimioterapia (QT) paliativa para 79 (16,4%), cirurgia 

para 161 (33,5%), hormonioterapia (HT) como neoadjuvância ou paliativa para 8 

(1,7%) e radioterapia (RT) em apenas dois casos (0,4%), com finalidade 

paliativa. Abaixo, tabela descrevendo o tipo de tratamento realizado de acordo 

com o estadiamento inicial. Dentre as pacientes que iniciaram o tratamento por 

cirurgia, 12 realizaram diagnóstico após a cirurgia e, portanto, não havia 

estadiamento clínico inicial (Tabela 4). Dentre as pacientes que realizaram 

quimioterapia neoadjuvante, 5 fizeram diagnóstico de metástase após cirurgia, 

mantendo-se alocadas no grupo do tratamento neoadjuvante e dentre as 

pacientes que realizaram quimioterapia paliativa, 6 foram inicialmente 

consideradas estádio III, mas fizeram diagnóstico de metástase ainda durante a 

quimioterapia. O intervalo médio entre a confirmação histológica da neoplasia e 

o início do tratamento foi de 90,53 dias, com desvio padrão de 70,97 dias, tempo 

mínimo de 0 dias para os casos em que o diagnóstico foi realizado ao mesmo 

tempo que a cirurgia (biópsia incisional) e tempo máximo de 667 dias, em um 

caso de paciente que não aderiu ao tratamento e retornou após progressão de 

doença (IQR 45-119 dias). 
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Tabela 4 - Dados referentes ao tipo de tratamento empregado para cada 
estadiamento 

Tratamento/ 
Estadiamento 

I 
N=47 

II 
N=172 

III 
N=173 

IV 
N=89 

QT NEO (n=231) 3 86 137 5 

CIRURGIA (n= 161) 44 86 30 1 

QT PALIATIVA (n=79) 0 0 6 73 

HT PALIATIVA (n=8) 0 0 0 8 

RT (n=2) 0 0 0 2 

QT neo - quimioterapia neoadjuvante; QT - quimioterapia; HT- hormonioterapia; RT- radioterapia 

As cirurgias na mama realizadas foram: 242 (50,3%) mastectomia total, 

12 (2,5%) mastectomia poupadora de pele (SSM), 12 (2,5%) mastectomias 

poupadoras de complexo aréolo-papilar e pele (NSM) e 131 (27,2%) cirurgias 

conservadoras, sendo que 2 foram submetidas a nodulectomia por se tratar de 

biópsias cirúrgicas. As cirurgias realizadas para complementação axilar foram: 

linfadenectomia axilar (EA) em 261 (54,3%) das pacientes, biopsia do linfonodo 

sentinela em 123 (25,6%) pacientes e sem abordagem axilar em 97 pacientes 

(20,1%) (Tabela 5).  

Dentre as pacientes que não realizaram abordagem axilar foram 

levantadas as seguintes justificativas: 2 casos de diagnóstico de câncer após 

cirurgia mamária diagnóstica, 7 casos de setor inicial sem avaliação axilar, 4 

casos de progressão de doença para metastática durante o tratamento 

quimioterápico e 84 casos de doenças inicialmente metastática sem indicação 

cirúrgica local. 

A reconstrução mamária durante o tratamento pode ser oferecida para 

melhora estética final ou para possibilitar fechamento adequado nos casos de 

tumores com grande comprometimento de pele. Na tabela abaixo dividimos entre 
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reconstrução com prótese, associado ou não a tecidos autólogos (176 - 36,6%), 

reconstrução com tecidos autólogos isolados (106 – 22,0%) e não realização de 

reconstrução (199 – 41,4%) (Tabela 5). Foi possível incluir as reconstruções 

realizadas em outros serviços devido aos dados obtidos por registro em 

prontuário. Dentre as 248 pacientes que realizaram mastectomia, 34 não 

realizaram reconstrução imediata, sendo consideradas como possíveis causas: 

mastectomia higiênica, doença metastática e opção por reconstrução tardia. 

Dentre as 131 pacientes submetidas a cirurgias conservadoras, 43 (32,8%) 

foram submetidas a mastoplastia, 10 (7,6%) mastoplastias com prótese e 78 

(59,6%) não tiveram cirurgias reparadoras.  

O tratamento quimioterápico empregado, neoadjuvante ou adjuvante, foi 

distribuído da seguinte forma: 246 (51,2%) realizaram AC-T (doxorrubicina, 

ciclofosfamida e taxano), 81 (16,9%) realizaram AC-TH (associação de AC-T 

com traztuzumab), 36 (7,5%) realizaram AC (doxorrubicina e ciclofosfamida), 25 

(5,2%) realizaram FAC (5-Fluoracil, doxorrubicina e ciclofosfamida), 28 (5,8%) 

realizaram TC, 16 (3,3%) realizaram apenas taxano, 8 (1,7%) pacientes foram 

incluídas em estudos clínicos em que a instituição participou, como o TRAq-me, 

IMELDA e Bolero, 18 (3,7%) realizaram tratamentos individualizados e 23 (4,8%)  

não realizaram quimioterapia (Tabela 5) 40–42.  

Das 365 pacientes que não eram metastáticas e realizaram tratamento 

quimioterápico inicial, 45 não finalizaram todo o protocolo em que foram inseridas 

pelos seguintes motivos: 24 apresentaram complicações relacionadas a 

medicação, dentre elas, cardiotoxicidade, neurotoxicidade e neutropenia, 9 

apresentaram progressão de doença em vigência do tratamento, 4 não 
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realizaram por má adesão, 1 engravidou durante o tratamento e em 7 prontuários 

não estava descrito a justificativa.  

Tabela 5 – Descrição da população estudada de acordo com o tipo de 
tratamento inicial, tipo de cirurgia mamária, tipo de cirurgia axilar, 
reconstrução mamária e protocolo de quimioterapia 

 TOTAL (N) PORCENTAGEM (%) 

TRATAMENTO INICIAL   

   QT neoadjuvante 231 46,9 

   QT paliativa 79 16,0 

   Cirurgia 173 35,1 

   Hormonioterapia 8 1,6 

   Radioterapia 2 0,4 

CIRURGIA MAMA   

   Mastectomia 242 50,3 

   Setor 131 27,2 

   SSM 12 2,5 

   NSM 12 2,5 

   Sem cirurgia 82 17,0 

   Nodulectomia 2 0,4 

CIRURGIA AXILAR   

   EA 261 54,3 

   BLS 123 25,6 

   Sem cirurgia 97 20,1 

RECONSTRUÇÃO   

   Com prótese 176 36,6 

   Com tecidos locais  106 22,0 

   Sem reconstrução 199 41,4 

QUIMIOTERAPIA   

   AC-T 246 51,2 

   AC-TH 81 16,9 

   AC 36 7,5 

   FAC 25 5,2 

   TC 28 5,8 

   T 16 3,2 

   Outros 18 3,7 

   Estudos 8 1,7 

   Sem quimioterapia 23 4,8 
QT- quimioterapia; SSM - skin sparing mastectomy ou mastectomia poupadora de pele; NSM 
- nipple sparing mastectomy ou mastectomia poupadora de complexo aréolo-papilar e pele; 
BLS- biópsia do linfonodo sentinela; EA- esvaziamento axilar; AC-T – doxorrubicina, 
ciclofosfamida e taxano, AC – doxorrubicina e ciclofosfamida, AC-TH – doxorrubicina, 
ciclofosfamida, taxano e herceptim, FAC – Fluoracil, doxorrubicina e ciclofosfamida, TC – 
taxano e ciclofosfamida e T – taxano 
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Dentre as pacientes HER2 positivo, 90 (78,95%) realizaram tratamento 

inicial com terapia alvo, 8 (7,02%) realizaram quimioterapia paliativa com terapia 

alvo e 6 (5,1%) participaram de estudos que incluíam terapia alvo em sua 

composição, podendo estas serem alocadas em terapia ideal naquele momento 

versus terapia alvo especifica, como traztuzumab, pertuzumab ou ambos. Foram 

identificadas 10 pacientes que não realizaram quimioterapia associada a terapia 

alvo: três com lesões menores de 10mm e não ter sido padronizado tratamento 

HER2 para este grupo de pacientes, cinco metastáticas com escolha de 

tratamento sem terapia alvo, uma iniciado com radioterapia paliativa sem tempo 

hábil para quimioterapia e em uma não estava descrito o motivo da não 

realização em prontuário. 

 

4.4 Desfechos oncológicos 

Durante o seguimento, foi possível acompanhar a ocorrência de 

progressão de doença local (mama e/ ou linfonodos regionais), progressão de 

doença a distância, evolução para óbito e causa do óbito.  

A análise de OS na coorte completa demonstrou uma diferença 

estatisticamente significativa entre pacientes metastáticas ao diagnóstico versus 

pacientes não-metastáticas (log rank p<0.0001). Nessa mesma, análise 

observamos que a mediana de sobrevida nas pacientes não-metastáticas ainda 

não foi alcançada, ao passo que a mediana de sobrevida nas pacientes 

metastáticas foi de 29,07 meses (95%CI 20,42-40,89) (Figura 3).  

Nessa mesma coorte, foi possível estabelecer uma relação prognóstica 

de acordo com o KI67 inicial das pacientes, tanto em relação a sobrevida global 
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quanto a sobrevida livre de doença, conforme identificado nas Figuras 4 e 5. O 

KI67 foi avaliado neste levantamento em 466 pacientes, o que representa 96.9% 

dos casos.  

Em uma outra análise pré-planejada, estratificamos a coorte de pacientes 

em dois grupos: gestantes no momento do diagnóstico e não-gestantes no 

momento do diagnóstico. Tanto a análise de OS (Figura 6) como a análise de 

DFS (Figura 7) nesse cenário não mostraram diferenças estatisticamente 

significantes comparando gestantes e não-gestantes (OS – log rank p= 0,7143; 

DFS – log rank =0.2282). 

No entanto, em um modelo de regressão de Cox avaliando sobrevida 

global, incluindo idade, estadiamento ao diagnóstico, subtipo tumoral, grau 

histológico, grau nuclear, Ki67 e gestação ao diagnóstico, apenas estadiamento 

inicial (p=0.0144) e subtipo tumoral (p=0.0012) apresentaram associação 

significativa com OS. Em um modelo com as mesmas variáveis, buscando, por 

sua vez, a avaliação de DFS, apenas estadiamento (p=0.0025) e idade 

(p=0.0179) estiveram significativamente associados à progressão da doença.  

Na análise da coorte de pacientes com estádios I a III ao diagnóstico, 

realizamos os cálculos de OS e DFS, estratificando essas análises por subtipo 

tumoral e por estadiamento ao diagnóstico. A análise de OS nessa coorte 

estratificada por subtipo tumoral evidenciou prognóstico claramente superior nas 

pacientes com tumores HR+ Her2 negativo, seguido por HR- Her2 positivo, triplo-

positivo e triplo-negativo, esse último com pior prognóstico (log rank p<0.0001) 

(Figura 8). Nenhum dos subtipos atingiu a mediana de sobrevida até o momento 

do fechamento dos dados. A análise de DFS nessa mesma coorte, de acordo 
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com subtipo tumoral, mostrou resultado semelhante de acordo com a análise 

visual das curvas de Kaplan-Meier, entretanto tal achado não teve significância 

estatística (log rank p=0.1846) (Figura 9).  

A análise de OS nas pacientes não-metastáticas de acordo com o 

estadiamento ao diagnóstico evidenciou, como era esperado, melhor 

prognóstico para pacientes com estádio I, seguidas pelas pacientes com estádio 

II e, por fim, pelas pacientes com estádio III (log rank p <0.000) (Figura 10). O 

tempo de sobrevida mediano dos 3 estadios é indefinido, uma vez que nenhuma 

das curvas caiu abaixo de 50% de probabilidade de óbito. A análise de DFS de 

acordo com o estadiamento inicial nessa coorte apresentou resultado 

semelhante (log rank p<0.0001) (Figura 11).  

Já no subgrupo de pacientes metastáticas ao diagnóstico, realizamos a 

análise de OS de acordo com subtipo tumoral (Figura 12). Nessa avaliação, ficou 

demonstrada uma diferença estatisticamente significativa no prognóstico das 

pacientes, sendo melhor no subtipo triplo-positivo (mediana de sobrevida de 

43,71 meses), seguido pelo subtipo HR+ Her2 negativo (mediana de sobrevida 

de 41,75 meses), HR- Her2+ (mediana de sobrevida de 26 meses) e, por fim, 

pelo subtipo triplo negativo (mediana de sobrevida de 13,14 meses) (log rank 

p=0.0006). A análise de DFS nesse subgrupo mostrou resultados semelhantes 

(log rank p=0.0014). O tempo livre de progressão foi maior no subtipo HR+ Her 

2 negativo com tempo mediano de progressão de 40,32 meses, seguido pelo 

subtipo triplo-positivo com tempo mediano de progressão de 35,79 meses, 

subtipo HR- Her2 positivo com tempo mediano de progressão de 23,36 meses 
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e, por fim, pelo subtipo triplo-negativo com tempo mediano de progressão de 13 

meses. (Figura 13) 

 

 
Figura 3 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) comparando 
pacientes não-metastáticas (azul) versus pacientes metastáticas (vermelho) ao 
diagnóstico  
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Figura 4 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) de acordo com o 
valor de KI67 inicial, sendo a curva 1 (azul) KI67 menor ou igual a 15% e a curva 
2 (vermelho) KI67 acima de 15%  
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Figura 5 – Curvas de sobrevida livre de doença (DFS- disease free survival) de 
acordo com o valor de KI67 inicial, sendo a curva 1 (azul) KI67 menor ou igual a 
15% e a curva 2 (vermelho) KI67 acima de 15%  
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Figura 6 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) de acordo com 
diagnóstico de gestação (vermelho) ou não (azul) simultânea ao diagnóstico 
oncológico 
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Figura 7 – Curvas de sobrevida livre de doença (DFS – disease free survival) de 
acordo com diagnóstico de gestação (vermelho) ou não (azul) simultânea ao 
diagnóstico oncológico  
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HER 2: hiperexpressão de HER2, HR: receptor hormonal, TN: triplo negativo 

Figura 8 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) de acordo com o 
perfil imunoistoquímico entre as mulheres não-metastáticas 
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HER 2: hiperexpressão de HER2, HR: receptor hormonal, TN: triplo negativo  

Figura 9 – Curvas de sobrevida livre de doença de acordo com o perfil 
imunoistoquímico entre as mulheres não-metastáticas (DFS- disease free 
survival) 
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Figura 10 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) de acordo com o 
estadiamento inicial em mulheres sem doença metastática: I, II e III 
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Figura 11 – Curvas de sobrevida livre de doença (DFS- disease free survival) de 
acordo com o estadiamento inicial, em mulheres sem doença metastática: I, II e 
III  
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HER 2: hiperexpressão de HER2, HR: receptor hormonal, TN: triplo negativo  

Figura 12 – Curvas de sobrevida global (OS- overall survival) de acordo com o 
perfil imunoistoquímico entre as mulheres inicialmente metastáticas  

 

 
    

 



- 48 - 

 

 

HER 2: hiperexpressão de HER2, HR: receptor hormonal, TN: triplo negativo  

Figura 13 – Curvas de sobrevida livre de doença (DFS- disease free survival) de 
acordo com o perfil imunoistoquímico entre as mulheres inicialmente 
metastáticas  

 

Das 481 pacientes, 212 (44,1%) apresentaram progressão de doença 

durante o seguimento: 78 (16,2%) pacientes apresentaram progressão local 

e sistêmica, 13 (2,7%) apenas progressão local e 121 (25,2%) progressão 

apenas sistêmica. Dentre as metástases a distância, foram identificados 89 

(44,7%) pacientes com doença ósseas, 52 (26,1%) em pulmão, 47 (23,6%) 

doença em SNC, 47 (23,6%) em fígado, 12 (6,0%) em linfonodos não locais 

e 16 (8,0%) para outros locais, como mediastino, ovário, peritônio e pleura 

(Tabela 6). Na última data de avaliação, 153 (31,6%) pacientes haviam 

falecido, sendo que em 73,2% (112) a causa foi a progressão de doença e 

18,3% (28) faleceram por outras causas. Em 13 casos não estava explicitado 
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em prontuário a causa do óbito (Tabela 6). Dentre as pacientes que faleceram 

por outras causas, foram identificadas as seguintes etiologias: 23 casos 

secundárias a quadros infecciosos (pneumonia, encefalite, colangite, 

pancreatite, sepse sem foco), 1 de obstrução intestinal, 1 de trombo-embolia 

pulmonar (TEP), 1 de encefalite herpética, 1 caso de síndrome hemogafocítica 

e 1 caso de complicação de reconstrução.  

 

Tabela 6 – Descrição da população estudada de acordo com a progressão de 
doença, óbito e causa do óbito 
 TOTAL (N) PORCENTAGEM (%) 

PROGRESSÃO DE DOENÇA   

   Local 13 2,7 

   Sistêmica 121 25,2 

   Ambos 78 16,2 

   Sem progressão 269 55,9 

METASTASE A DISTÂNCIA 199  

   Osso 89 44,7 

   Pulmão 52 26,1 

   SNC 47 23,6 

   Fígado 47 23,6 

   Linfonodo 12 6,0 

   Outros 16 8,0 

STATUS ATUAL   

   Óbito 153 31,6 

   Viva 328 68,4 

CAUSA ÓBITO   

   Progressão de doença 112 73,2 

   Outros 28 18,3 

   Sem dados 13 8,5 

 

4.5 Desfechos reprodutivos 

Este levantamento também buscou avaliar a taxa de retorno aos ciclos 

menstruais após tratamento quimioterápico, dado que a população desta faixa 

etária habitualmente se encontra na menacme. Dentre as 328 mulheres que 

realizaram quimioterapia não continua e não realizaram bloqueio ovariano 

hormonal ou cirúrgico, 271 (82,6%) retomaram seus ciclos, 47 (14,3%) evoluíram 
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com falência ovariana presumida e 9 (2,7%) pacientes não foi possível identificar 

em prontuário dados referentes a retorno ou não dos ciclos. Em 145 (32,2%) 

pacientes acompanhadas, não se pode avaliar os efeitos do quimioterápico na 

função ovariana pelas seguintes justificativas: 9 já estavam na menopausa pré-

tratamento, 10 não realizaram quimioterapia, 11 realizaram bloqueio ovariano 

iniciado até 1 ano após início do tratamento quimioterápico, 4 após 2 anos e 111 

se mantiveram em amenorréia em tratamento paliativo com quimioterapia ou 

hormonioterapia. Foi considerado retorno aos ciclos quando referido pela 

paciente em prontuário a ocorrência de menstruação ou quando confirmado 

diagnóstico de gestação após tratamento quimioterápico.  

Também buscou-se levantar dados referentes ao diagnóstico de câncer 

durante o ciclo gravídico puerperal e a ocorrência de gestação após tratamento 

inicial. Foram identificadas 34 pacientes que foram diagnosticadas com câncer 

de mama concomitantemente a gestação (7,1% dos casos) e foram registrados 

22 casos de gestação após tratamento (4,6% dos casos) (Tabela 7). 

Tabela 7 – Descrição da população estudada de acordo com ciclos 
menstruais após tratamento e ocorrência de gestação durante o tratamento e 
seguimento 

 TOTAL (N) PORCENTAGEM (%) 

CICLOS MENSTRUAIS   

   Sim 271 56,8 

   Não 47 9,3 

   Não se aplica 148 31,5 

   Sem dados 9 2,4 

GESTAÇÃO 56  

   Ao diagnóstico 34 7,1 

   Após tratamento 22 4,6 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussão 
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5. Discussão 

 

 

Pelas suas características mais agressivas e pelo impacto 

socioeconômico por ele gerado, o câncer de mama em mulheres com 40 anos 

ou menos merece maior atenção em suas peculiaridades no diagnóstico, 

tratamento e seguimento. Neste estudo, foi possível realizar a identificação e 

caracterização de 481 mulheres com 40 anos ou menos, com diagnóstico de 

câncer de mama entre janeiro de 2009 e dezembro de 2019 no Setor de 

Mastologia da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas e do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo. 

 

5.1 Características gerais da população 

Apesar de ser descrito em literatura uma incidência nesta faixa etária de 

4-6% em países da Europa e EUA, em países da asia e América Latina está 

entre 15-20%, semelhante a incidência encontrada ao redor de 17% em estudos 

brasileiros que avaliaram mulheres com câncer de mama não metastáticas3–6,8.  

Na população atendida no ICESP, esta incidência foi de 10,8% na população 

atendida entre 2009 e 2015 e de 12,4% na população total até 2020 43. Este 

aumento pode ser justificado pela política adotada pelo SUS e pelo sistema 

CROSS (Centro de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) de alocação 

de pacientes para tratamento de câncer com 40 anos ou menos para este 

hospital, não podendo este aumento ser atribuído exclusivamente a uma 
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possível mudança no perfil de distribuição etária do câncer de mama. A diferença 

entre os estudos já publicados e o perfil de pacientes do ICESP também pode 

estar relacionados a inclusão de centros privados do Brasil no levantamento, em 

que é possível a realização de diagnóstico mais precoce quando comparado ao 

sistema público.  

A média etária identificada no grupo foi de 34,6 anos, com 

aproximadamente metade das pacientes menores de 35 anos e a outra metade 

entre 35 e 40 anos. O tempo médio de seguimento foi de 62 meses, o que nos 

permitiu ter uma avaliação média das pacientes de 5 anos após início do 

seguimento. O diagnóstico de câncer de mama foi realizado em 85,6% das 

pacientes a partir de uma queixa clínica, uma vez que o rastreamento no Brasil 

é realizado em mulheres a partir dos 40 anos de idade na população geral, 

fazendo com que o intervalo entre sintoma e diagnóstico tenha sido, em média, 

de 6,4 meses, chegando a 60 meses em um caso extremo isolado. Os casos em 

que o diagnóstico foi realizado a partir de exames de rotina e sem queixa clínica 

se concentraram em mulheres com idade próxima aos 40 anos ou com alto risco 

familiar. No entanto, apesar da demora ao diagnóstico, não foi possível encontrar 

relação entre intervalo da queixa clínica ao diagnóstico maior com piora da 

sobrevida global ou metástase ao diagnóstico inicial. Provavelmente isso ocorre 

por tumores mais agressivos apresentarem crescimento mais rápido e, 

consequentemente, diagnóstico mais rápido do que tumores menos agressivos 

com crescimento lento e mais indolentes.  

Apesar de gestação ser considerada de uma forma geral como fator 

protetor para a ocorrência de câncer de mama, Gail em 1989 e Russo et al. em 
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1994 já identificavam que gestação só seria fator protetor quando ocorresse 

antes dos 30 anos de idade 12,13. Taro em 2021, na população japonesa, 

identificou esse benefício apenas em mulheres com menos de 25 anos e 

aumento de risco nas mulheres com gestação após 36 anos 17. Em 2019, Hill et 

al., publicaram uma análise de 15 estudos de coorte, para avaliação de fatores 

de risco que estariam associados a ocorrência de câncer de mama em mulheres 

jovens e foi capaz de identificar a gestação após os 25 anos de idade como fator 

de risco por até 20 anos após a gestação de termo, principalmente para tumores 

com receptor hormonal negativo. Neste mesmo estudo, a amamentação pareceu 

reduzir este risco e a história familiar positiva em familiares de primeiro ou 

segundo grau aumentaram. Foram acompanhadas aproximadamente 890 mil 

mulheres, de 18 a 55 anos, e diagnosticados 18.826 casos de câncer 45 .  

Neste levantamento, foi possível relacionar a idade da menarca com a 

idade do diagnóstico do câncer de mama: quanto mais cedo a menarca, menor 

a idade ao diagnóstico. Também foi possível associar a idade ao diagnóstico à 

ocorrência de aleitamento, colocando-o como fator protetor.  No entanto, não foi 

possível estabelecer uma relação entre antecedente familiar e antecedente de 

gestação a termo com estadiamento inicial mais avançado, menor idade ao 

diagnóstico, menor sobrevida global ou menor sobrevida livre de doença, além 

de não ter sido possível identificar relação com algum subtipo específico de 

câncer de mama ou perfil de receptores hormonais.  

Em 1996 o Collaborativ Group on Hormonal Factors on Breast Cancer, 

publicou uma análise realizada em 100.239 mulheres, dentre as quais 53.297 

com diagnóstico de câncer de mama, e buscou identificar a relação entre uso de 
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contraceptivos hormonais e o risco de câncer de mama. Ele identificou uma 

discreta relação entre o tempo de uso e o aumento do risco, assim como queda 

do risco após da suspensão. Em mulheres que engravidaram ou que usaram por 

menos de 2 anos, o risco não foi identificado. Nesta população, apenas 2,3% 

faziam uso de progesterona isolada, oral ou injetável 15. Já em 2017, MØrch et 

al. identificaram um risco relativo de 1,2 para mulheres em vigência de uso de 

contraceptivos ou com uso até 6 meses antes do avaliado, independente da via 

de administração hormonal ou composição, em uma população de 1.8milhões 

de mulheres e seguimento de 10,9 anos, com 11.517 casos entre 15 e 49 anos44 

. Hunter et al. em 2010 também já havia descrito relação entre uso de 

contraceptivos orais em uma população de 116.413 mulheres, com 1.344 casos 

entre 24 e 43 anos de idade, mas com redução do risco quanto maior fosse o 

tempo de pausa, chegando a ser equivalente ao não uso após 10 anos de pausa 

16. Neste levantamento, não estava descrito em prontuário o tempo de uso dos 

contraceptivos das pacientes avaliadas, assim como o uso prévio ao diagnóstico, 

o que pode ter subestimado a sua influência no prognóstico das pacientes. Pode-

se evidenciar o quanto estas informações são pouco valorizadas no 

acompanhamento da mulher com câncer de mama. Não foi possível identificar 

relação entre o uso de método contraceptivos hormonais com a ocorrência de 

metástase ao diagnóstico, ou com maior mortalidade ou com estadiamento inicial 

mais avançado.   

Nas mulheres pós menopausa está bem estabelecida a relação entre IMC 

alto (acima de 35) e o aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama 

ou pior prognóstico relacionado ao tumor 20,21,23,45,46. Em mulheres jovens, a 

obesidade, em alguns trabalhos, é considerada como fator protetor, 
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provavelmente ocasionado por levar a um maior número de ciclos anovulatórios 

e, consequentemente, menor exposição do tecido mamário a progesterona 47,48. 

No entanto, apesar de não termos evidências de que o IMC acima de 30 em 

mulheres na pré-menopausa esteja relacionado ao aumento de risco da 

ocorrência do câncer de mama, alguns trabalham evidenciam pior progressão 

de doença, maior incidência de tumores inicialmente inflamatórios e triplo 

negativos, além de pior sobrevida global por causas não especificas nesta 

população 11,22,49,50.  

Avaliamos as pacientes estudadas em relação ao seu IMC inicial, com 

valor médio de 26, sendo que 24,9% delas apresentavam IMC acima de 30. Não 

foi possível estabelecer uma relação entre o IMC e o perfil imunoistoquímico 

identificado, assim como não foi possível atribuir os maiores valores de IMC a 

pior progressão de doença, metástase no diagnóstico inicial ou influência na 

idade de diagnóstico do tumor. A análise de IMC com mortalidade apresentou 

uma relação de p=0,02, não sendo, entretanto, uma associação a mortalidade 

específica por câncer de mama.   

 

5.2 Características tumorais 

As mulheres na pré-menopausa, e em especial o grupo com 40 anos ou 

menos, independente das características da população analisada, apresentam-

se com mais frequência com tumores inicialmente mais agressivos e com 

estadiamentos mais avançados. Em levantamento americano da população 

atendida na California entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009, dos 112.556 

casos de câncer de mama, foram identificados 5.605 casos em mulheres de 15 
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a 39 anos, correspondendo a 5% dos casos (foram excluídos carcinomas in situ 

e inflamatório), sendo que 62,8% dos casos foram após 34 anos de idade. 

Destas, 41% apresentavam receptores hormonais positivos e HER2 negativo, 

15% receptores hormonais positivos e HER2+, 19,1% triplo negativo e 8,7% com 

receptor hormonal negativo e HER2+, com falta de dados completos em 17% 

das mulheres. O estadiamento inicial foi o seguinte: estadio I 25,6%, estadio II 

43,3%, estadio III 20% e estadio IV 5,8%, com perdas de 5,6% 51. Outro 

levantamento americano realizado em 2019 da National Cancer Database, 

possibilitou um estudo comparativo entre mulheres de 15 a 29 anos (grupo 1), 

de 30 a 39 anos (grupo 2) e entre 40 e 49 anos (grupo 3), incluindo 215.688 

mulheres no total, distribuídas em 5.058, 41.207 e 169.423 respectivamente, 

entre 2010 e 2015. Foi descrita incidência de 1,8% dos casos em mulheres com 

menos de 35 anos e 8,7% dos casos em mulheres entre 35 e 44 anos. Foi 

possível identificar a seguinte distribuição por estadiamento entre os grupos: 0 

ou I 26,2%, 37,6% e 59%; II 48,2%, 43,8% e 29,9%; III 17,3%, 13,6% e 7,7%; IV 

8,3%, 5,6% e 3,4% respectivamente. Essa diferença foi significativa entre os 

grupos 24.  

Em 2019, foi publicado um estudo brasileiro prospectivo multicêntrico 

entre janeiro de 2016 e março de 2018 também comparando mulheres com 40 

anos ou menos e mulheres acima de 40 anos, com o total de 486 no primeiro 

grupo e 2.402 mulheres no segundo. Foi possível identificar a seguinte 

distribuição por estadiamento: estádio I 27,1% e 19,2%; II 33,6% e 39,4%; III 

24,1% e 36,8%; e IV 15,2% e 4,6% 52. Apesar de não ser possível avaliar os 

casos de carcinoma in situ nos levantamentos do AMAZONA e do California 

Cancer Registry, é evidente que pacientes mais jovens são diagnosticadas em 
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estádios mais avançados, e que no Brasil esse cenário é ainda mais acentuado. 

Estes dados podem estar relacionados a características da população local, que 

deve ter suas recomendações de rastreamento alinhadas com suas 

peculiaridades. O início do rastreamento em idades mais avançadas, a falta de 

suporte de um sistema de saúde que facilite o diagnóstico rápido dos casos 

suspeitos e a falta de informação da população, favorecem para que o 

diagnóstico inicial seja realizado em contextos mais avançados e com 

necessidade de tratamentos mais complexos.   

Para determinação imunoistoquímica dos tumores, foram avaliados a 

presença ou ausência dos receptores de estrogênio e de progesterona, a 

hiperexpressão de HER2 e a expressão de Ki67. Apenas 4 pacientes com 

tumores invasivos não foram avaliadas em relação a HER2 e 2 em relação aos 

receptores hormonais, representando apenas 0,8% das pacientes. Em 

comparação com outros estudos que apresentam perdas de dados de 6,5% a 

33%, pode-se dizer que nossas conclusões em relação ao perfil 

imunoistoquímico das mulheres jovens são confiáveis e as representam de 

forma adequada 8,24,25,53,54. Foi possível determinar que 69,0% apresentaram 

receptores hormonais positivos, 21,6% de casos de triplo negativos, 23,7% 

apresentaram HER2 hiperexpresso, sendo que destes 42 eram HER2 puro 

(ausência de RH positivo). 

Os receptores hormonais quando avaliados na literatura podem ser 

considerados positivos em duas situações: se presentes em pelo menos 1% das 

células ou se presentes em mais do que 10% das células. Neste trabalho, 

consideramos positivo receptor hormonal acima de 1%. Quanto a classificação 
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em luminais A e B e triplo negativo, por não terem um critério padronizado entre 

os estudos, foi optado por não descrevermos a população com esta 

categorização. A classificação de luminais B pode depender da expressão do 

KI67 ou do HER2 hiperexpresso ou da ausência de receptor de progesterona 

positivo naqueles tumores com receptor de estrogênio positivo. A definição de 

tumores triplo negativos também pode depender da avaliação de receptores 

como CK5/6 e EGFR, que não são avaliados de forma rotineira no nosso serviço 

8,54–57.  

Quando comparados nossos achados com os de outros trabalhos, os 

tumores com receptores hormonais positivos, obedecem a um padrão de 

distribuição em mulheres com 40 anos ou menos, muito semelhante àqueles 

encontrados em mulheres jovens de outros países ocidentais, conforme tabela 

abaixo. No entanto, as taxas de perdas de dados são maiores em outros estudos 

quando comparado a este trabalho (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Dados comparativos entre a população estudada no ICESP e outras 
3 populações de mulheres jovens em relação ao estadiamento inicial 

 

Através da avaliação imunoistoquímica dos tumores avaliados, foi 

possível estabelecer algumas relações com locais de metástase mais 

frequentes, o que pode auxiliar no estadiamento futuro de mulheres jovens, como 

o aumento de metástase para sistema nervoso central (SNC) em tumores com 

hiper expressão de HER2 e receptores hormonais negativos. Pelo protocolo 

ESTADIAMENTO ICESP AMAZONA52 CALIFORNIA 
CANCER 
REGISTRY51 

NATIONAL 
CANCER 
DATABASE 24 

I 7,8% 27,1% 25,6% 36,4 

II 35,8% 33,6% 43,3% 42,7% 

III 35,2% 24,1% 20% 14% 

IV 18,6% 15,2% 5,8% 5,9% 
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estabelecido no ICESP, não há estadiamento de rotina de SNC em mulheres 

assintomáticas, independente do perfil tumoral.  

Ao analisar a curva de sobrevida global e sobrevida livre de doença 

relacionada ao valor de Ki67, utilizando como valor de corte maior ou igual a 15% 

ou menor que 15%, houve uma associação estatisticamente significativa com 

pior prognóstico nos casos de Ki67 elevado. Entretanto, em uma análise 

multivariada, incluindo GH, estadiamento ao diagnóstico e perfil imuno-

histoquímico, essa associação deixou de ser significativa 58,59. 

 

5.3 Tratamento 

A avaliação do tratamento inicial oferecido às pacientes pode ser dividida 

em quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia adjuvante, quimioterapia 

paliativa, cirurgia, hormonioterapia e radioterapia. Cerca de 48% das pacientes 

foram tratadas com quimioterapia neoadjuvante, e isso pode ser atribuído aos 

tumores inicialmente serem localmente avançados. As cirurgias foram realizadas 

como primeiro tratamento em pacientes que realizaram biópsia cirúrgica em 

outro serviço ou em estádios I e II.  Dentre as 399 pacientes que tiveram como 

parte do tratamento o procedimento cirúrgico na mama, 66,7% realizaram 

mastectomia ou adenectomia enquanto 33,3% realizaram cirurgia conservadora, 

o que também pode ser relacionado com o estadiamento inicial mais avançado.  

No Brasil, desde 24 de abril de 2013, foi decretada a lei 12.802/2013 que 

determina o direito à mulher de reconstrução mamária no mesmo momento da 

cirurgia que irá ressecar o tumor. No entanto, dentre as pacientes submetidas a 

mastectomia em nosso estudo, 13,7% (n= 34) não realizaram. As principais 
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justificativas para o ocorrido foram: cirurgia prévia a lei (n= 7), estadiamento 

inicial avançado, com priorização do início da quimioterapia ou incapacidade de 

fechamento pela extensão da doença (4 estadio IV e 11 estadio III), cirurgia 

realizada em outro serviço (n=10) ou gestação (n=2). Mesmo naquelas pacientes 

submetidas a cirurgias conservadoras, foi oferecido cirurgia estética em 40,5% 

das cirurgias, demonstrando a preocupação com o resultado estético com essa 

população.  

A abordagem axilar foi realizada em 79,9% das pacientes, sendo que 

54.3% delas realizaram linfadenectomia axilar e 25,6% biópsia de linfonodo 

sentinela. Das pacientes que não foram submetidas a abordagem axilar, a 

principal justificativa foi a presença de doença metastática. Nesta população, em 

nosso serviço, a abordagem cirúrgica tinha como objetivos controle de doença 

local para melhora da qualidade de vida, como nos casos de sangramento ou 

dor de difícil controle ou infecção local. A realização de biópsia de linfonodo 

sentinela teve como objetivo, obter informação complementar a avaliação 

clínico-radiológica.  

Devido a capacidade do serviço de avaliação do receptor HER2 

hiperexpresso nos tumores, foi possível oferecer o tratamento direcionado, 

melhorando nossa sobrevida global e livre de doença, quando comparado a 

outros serviços e estudos com taxas de perdas de avaliação imuno-histoquímica 

de até 30% (Tabela 9) 4,5,51,54,57. Não receberam tratamento direcionado apenas 

10 pacientes positivas, sendo que destas, 4 não receberam por não ter indicação 

(3 lesões menores de 10mm e 1 caso de radioterapia paliativa), 5 foi optado por 

tratamento paliativo sem traztuzumab e 1 caso não estava descrito. 



- 61 - 
 

 

 

Tabela 9 – Dados comparativos entre a população do ICESP e a população de 
estudos realizados no Brasil, EUA, UK e Jordânia, respectivamente, em relação 
ao perfil imuno-histoquímica  

 ICESP Franzoi 
et al., 
2019 5251 

Keegan 
et al., 
2012 54 

Copson 
et al., 
2013 4 

Abdel-
Razeq et 
al., 202154 

Total de 
mulheres 

481 486 5.605 2.956 417 

Triplo 
Negativo 

21,6% 23% 22,8% 19,9% 9,1% 

Her2+ RH- 8,7% 7,8% 10,3% 7,7% 10,2% 

Her2+ 
RH+ 

15% 22,8% 17,9% 16,6% 14,6% 

Her2- RH+ 54,7% 46,4% 49% 58,2% 66,1% 

Dados 
não 
avaliados 

0,4% 25,5% Não 
descrito 

12% 6,5% 

Her2+ = hiperexpressão de Her2, RH = receptor hormonal 

5.4 Desfecho reprodutivo 

O tratamento quimioterápico, tanto adjuvante quanto neoadjuvante e 

paliativo, segue protocolos específicos padronizados, facilitando a comparação 

com outros serviços e a comparação interna entre pacientes. Um dos parâmetros 

avaliados neste trabalho foi o retorno aos ciclos menstruais entre as pacientes 

submetidas a quimioterapia de forma não continua, e que antes de iniciar o 

tratamento apresentavam ciclos menstruais. Foram excluídas as pacientes que 

realizaram uso de bloqueador de GnRH ou foram submetidas a ooforectomia 

bilateral ou a histerectomia prévia ou complementar ao tratamento. A taxa de 

retorno menstrual foi de 82,8% em até 2 anos dentre aquelas mulheres que 

foram incluídas nesses critérios, sendo que em 2,7% não estava descrito em 
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prontuário dados sobre o ciclo menstrual. Estes dados são semelhantes ao 

encontrado em outros trabalhos.   

Em estudo americano de 2005 com 166 mulheres abaixo de 40 anos que 

fizeram uso de esquema quimioterápico semelhante ao do ICESP, a taxa de 

retorno menstrual foi de 85% após 12 meses do término do tratamento 

quimioterápico 28. Em 2021, um estudo alemão que avaliou as taxas hormonais 

pré e após a quimioterapia (imediatamente após término, 6, 12, 18 e 24 meses 

após), identificou retorno a taxa hormonais pré quimioterápicas em 57,9% 

(66/114) após 6 meses e de 89% (74/83) após 24 meses do término do 

tratamento quimioterápico, com diversos protocolos empregados 31. 

Consequentemente, a ausência de ciclos menstruais imediatamente após 

término do tratamento quimioterápico, não significam falência ovariana e isto 

deve ser considerado na escolha do tratamento adjuvante, especialmente em 

pacientes com tumores com receptor hormonal positivos.  

Neste trabalho não foi possível encontrar um pior prognóstico associado 

a ocorrência de gestação após o tratamento inicial de câncer de mama. 

Entretanto, pela nossa amostra ser reduzida, mais trabalhos são necessários 

para analisar o impacto de gestação em mulheres em tratamento ou seguimento 

após câncer de mama.  
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6. Conclusão 

 

 

Nesse trabalho nós realizamos uma análise abrangente da população 

estudada, descrevendo aspectos epidemiológicos importantes como a idade 

média das pacientes, estado de origem, índice de massa corporal e 

antecedentes familiares de câncer de mama. Também fomos capazes de 

descrever os antecedentes ginecológicos mais importantes, como idade da 

menarca e uso de contraceptivos hormonais no momento do diagnóstico de 

câncer de mama. Além disso, descrevemos os antecedentes obstétricos das 

pacientes e fomos capazes de comparar os desfechos de pacientes gestantes 

com os de pacientes não-gestantes no momento do diagnóstico. Com esses 

dados descritivos em mãos fomos capazes de testar e comprovar certas 

hipóteses como a existência de uma associação estatisticamente significativa 

entre menor idade da menarca com menor idade ao diagnóstico de câncer e 

a associação entre maior tempo de aleitamento com maior idade ao 

diagnóstico. Outras hipóteses não conseguiram ser confirmadas: não 

encontramos uma associação estatisticamente significativa entra 

contraceptivos hormonais e idade ao diagnóstico; não encontramos uma 

associação significativa entre IMC e pior prognóstico ou perfil tumoral de 

receptores hormonais semelhante ao sugerido pela literatura; e não 

encontramos associação de gestação ao diagnóstico e pior prognóstico.  

Do ponto de vista das características tumorais conseguimos 

demonstrar a ocorrência de tumores mais agressivos nessa faixa etária, com 
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predominância de graus nuclear e histológico elevados, bem como a maioria 

da população apresentando neoplasias com elevado índice de proliferação 

(Ki67).  Outra característica que descrevemos e que denota a agressividade 

do câncer de mama nessa faixa etária foi o elevado índice de doença 

localmente avançada que acometeu 71% da população, e metastática que 

acometeu 18,50% das mulheres no momento do diagnóstico. Demonstramos 

também a ocorrência de pior prognóstico nos subtipos com hiper expressão 

de HER2 ou triplo-negativos, independente de se tratar de doença metastática 

ou não. Em nossas análises de sobrevida utilizando um modelo de regressão 

de Cox, controlando por variáveis confundidoras, demonstramos de maneira 

clara a associação estatisticamente significativa entre estádio ao diagnóstico 

e subtipo tumoral com OS e DFS.  

O estadiamento avançado ao diagnóstico que descrevemos em nossa 

coorte é um claro sinal de que alterações no sistema de rastreamento de 

câncer de mama são urgentes, uma vez que a recomendação atual do 

Ministério da Saúde (MS) preconiza rastreamento apenas após os 50 anos. 

Iniciativas como a do Hospital Pérola Byington, que provê um serviço de 

diagnóstico rápido para pacientes sintomáticas, tornam-se prementes uma 

vez que são mais inclusivas que o rastreamento proposto pelo MS por não 

serem restritas a apenas uma faixa etária.  

Outro ponto fundamental é a necessidade de incorporação de novas 

terapêuticas no Sistema Único de Saúde para à necessidade não-atendida de 

tratamento de subtipos com hiperexpressão de HER2 e triplo-negativo, uma 

vez que já existem novas opções terapêuticas com eficácia comprovada para 

esses tipos de tumores, como os inibidores de PD-L1 e terapias anti-HER2.  
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Esperamos que esse trabalho, um retrato abrangente do câncer de 

mama em mulheres jovens, sirva de alicerce para o desenvolvimento de 

políticas públicas que abordem a necessidade de diagnóstico rápido e 

precoce nessa faixa etária bem como influencie nas avaliações do MS para 

incorporação de novas drogas ao tratamento do câncer de mama avançado.    
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7. Anexo 

 

 

Anexo A – Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) 
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Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 14300119.8.0000.0065 
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