
 
 

 
 

BRUNA MARIA THOMPSON 

 

 

 

Predição de resposta patológica completa em pacientes com câncer 

de mama pós-quimioterapia neoadjuvante mostrando resposta 

radiológica completa na ressonância magnética: há um papel para a 

imagem? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

São Paulo 

2021 

Tese de doutorado apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

Programa de Radiologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Claudia da Costa 

Leite 



 
 

 
 

BRUNA MARIA THOMPSON 

 

 

 

Predição de resposta patológica completa em pacientes com câncer 

de mama pós-quimioterapia neoadjuvante mostrando resposta 

radiológica completa na ressonância magnética: há um papel para a 

imagem? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

São Paulo 

2021 

Tese de doutorado apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

Programa de Radiologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Claudia da Costa 

Leite 



 
 

 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Nestor de Barros (in memoriam), por todo o seu incentivo e apoio. 

 

Ao meu marido e amigo Rodrigo e minhas preciosas filhas Nina e Julie. 

 

Aos meus queridos pais, Luiz e Ana. 



 
 

 
 

Agradecimentos 

 

O caminho até a conclusão desta tese de doutorado foi longo e árduo, permeado por 

incertezas, angústias e muito aprendizado. Um projeto que requereu extrema persistência e 

esforço. Para que eu concluísse esse projeto, tive ao meu lado pessoas muito especiais que me 

apoiaram e ajudaram em todos os momentos que necessitei. A todos eles eu sou extremamente 

grata. 

 

Ao meu marido, Rodrigo, por sempre acreditar em mim e me apoiar em todos os meus 

sonhos e desafios. 

 

Às minhas filhas, Nina e Julie, minhas maiores fontes de alegria e inspiração. 

 

Aos meus pais, Luiz e Ana, por me ensinarem a seguir o caminho da humildade e do 

esforço na realização dos meus sonhos. 

 

Aos meus irmãos Fabiola, Alexandre e Davi, por sempre torcerem por mim. 

 

Aos meus sogros, Mário e Denise, pela inestimável ajuda e por vibrarem com as minhas 

conquistas. 

 

À minha querida orientadora, Profa. Dra. Claudia, por me estender a mão quando mais 

precisei, pela orientação, disponibilidade e sugestões, essenciais para realizar essa tese.  

 

Ao amigo e mentor, Dr. Luciano Chala, por ter estado presente e me guiado nesse 

caminho da pesquisa, sempre com tanta inteligência, disponibilidade e atenção. 



 
 

 
 

Às minhas amigas Bárbara e Tatiana, pela essencial ajuda quando eu já estava distante 

e pela nossa verdadeira amizade. 

 

Ao Dr. Carlos Shimizu, pelo auxílio na execução e revisão desta tese. 

 

Ao Dr. Ulysses Torres, por me ajudar a tornar real o sonho da publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO   

 
 

Este relatório está de acordo com as seguintes normas:  
 
Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver). 
 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. 
Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, 
Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valeria Vilhena. 3ª ed. São Paulo: Divisão de 
Biblioteca e Documentação; 2011. 
 
Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index Medicus 

 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

Lista de abreviações  

Lista de figuras 

Lista de tabelas 

Resumo 

Abstract 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 16 

2 REVISÃO DA LITERATURA ..................................................................................... 21 

2.1 Definição de doença localmente avançada (DLA) ...............................................................21 

2.2 Conceito de quimioterapia neoadjuvante (QTneo) ..............................................................22 

2.3 Perfil molecular do câncer de mama versus QTneo ............................................................23 

2.4 Evolução e cenário atual da quimioterapia neoadjuvante ....................................................27 

2.4.1 Biologia dos quimioterápicos ....................................................................................28 

2.4.2 Indicações da QTneo ...............................................................................................29 

2.4.3 Seleção de pacientes para a QTneo ........................................................................29 

2.4.4 Desvantagens da QTneo ..........................................................................................30 

2.5 Terapia-alvo para tumores HER2 positivo ...........................................................................31 

2.6 Hormonioterapia no contexto da QTneo ..............................................................................31 

2.7 Relação entre a resposta patológica completa (RPC) e QTneo ..........................................33 

2.8 Papel dos exames de imagem na avaliação da resposta à QTneo .....................................35 

2.8.1 Exame clínico ...........................................................................................................37 

2.8.2 Mamografia e ultrassonografia .................................................................................38 

2.8.3 Ressonância magnética ...........................................................................................45 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................... 54 

3.1 Objetivo Principal ................................................................................................................54 

3.2 Objetivos Secundários ........................................................................................................54 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................... 55 

4.1 Seleção das Pacientes ........................................................................................................55 

4.2 Manejo terapêutico ..............................................................................................................57 

4.3 Protocolo de ressonância magnética...................................................................................57 

4.4 Dados clínicos .....................................................................................................................58 

4.5 Patologia .............................................................................................................................60 

4.6 Análise Estatística ...............................................................................................................61 

5 RESULTADOS........................................................................................................... 62 

5.1 Características das pacientes e dos tumores ......................................................................62 

5.2 Preditores de RPC em pacientes com ressonância magnética negativa após a QTneo ......65 



 
 

 
 

5.3 Achados da mamografia pós-QTneo e associação com tumor residual na patologia ..........71 

6 DISCUSSÃO .............................................................................................................. 79 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................................ 87 

ANEXOS ....................................................................................................................... 88 

Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ...........................................................89 

Anexo B – Folha de Rosto – Plataforma Brasil..........................................................................91 

Anexo C - Registro de aprovação do projeto na Plataforma Brasil ............................................92 

Anexo D – Autorização para execução da pesquisa no Instituto do Cancer do Estado de São 
Paulo/ICESP .............................................................................................................................93 

Anexo E – Dados brutos da pesquisa .......................................................................................94 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 
 
 
 
CC  - Cirurgia Conservadora 

CDIS  - Carcinoma ductal in situ 

CI  - Carcinoma invasivo  

DLA  - Doença localmente avançada   

HER2  - Receptor do fator de crescimento epidérmico tipo 2 

MG  - Mamografia 
 
QTneo - Quimioterapia Neoadjuvante 

RE  - Receptor de Estrogênio  

RH  - Receptor Hormonal (estrógeno e/ou progesterona) 

RM  - Ressonância Magnética 

RP  - Receptor de Progesterona 

RPC  - Resposta patológica completa 

RRC  - Resposta radiológica completa 

TN  - Triplo-negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fluxograma da população do estudo ............................................................ 56 

Figura 2- Morfologia e distribuição do tumor na RM pré-QTneo baseadas no léxico ACR 
BI-RADS [70] ................................................................................................................. 60 

Figura 3 – Imagens de RM das mamas com contraste em uma mulher de 47 anos com 
câncer de mama triplo-negativo antes e depois da quimioterapia neoadjuvante. A 
imagem de RM axial pré-quimioterapia (a) mostra um nódulo com realce heterogêneo 
medindo 6,0 cm (seta) no quadrante medial. As imagens axiais de RM pós-quimioterapia, 
pré (b) e pós-subtração (c) não mostram evidências da lesão ou de qualquer realce no 
mesmo local. O corte histológico da amostra cirúrgica pós-quimioterapia (d) corado com 
hematoxilina e eosina (ampliação original x200) revelou uma lesão fibrótica sem câncer 
residual. ......................................................................................................................... 69 

Figura 4 – Imagens de RM da mama com contraste em uma mulher de 49 anos com 
câncer de mama HER2 positivo e receptor hormonal positivo antes e depois da 
quimioterapia neoadjuvante. Imagens de RM axiais pré-quimioterapia, pré (a) e pós-
subtração (b) mostram um nódulo irregular de 9,2 cm (setas) na mama direita. A imagem 
de RM axial pós-quimioterapia (c) não mostra nenhuma evidência da lesão ou qualquer 
realce no mesmo local. O corte histológico da amostra cirúrgica pós-quimioterapia (d) 
corado com hematoxilina e eosina (ampliação original x200), revelou câncer invasivo 
residual caracterizado por pequenos grupos de células de carcinoma invasivo dentro de 
um leito de tumor fibrótico. ............................................................................................ 70 

Figura 5 - Presença de tumor residual em pacientes com calcificações residuais na 
mamografia pós-tratamento .......................................................................................... 75 

Figura 6 – Imagens de RM da mama e mamografia em uma mulher de 53 anos com 
câncer de mama HER2 positivo e receptor hormonal negativo. Imagens de RM axiais pré 
(a) e pós-quimioterapia (b) mostram uma lesão multifocal na mama direita, com resposta 
radiológica completa pós-QTneo. Nas incidências ampliadas em craniocaudal (c) e 
mediolateral (d) é possível visualizar um grupamento de calcificações amorfas com 1,1 
cm de extensão. Esta paciente apresentou um CDIS medindo 3,5 cm na patologia final.
 ...................................................................................................................................... 76 

Figura 7 - Coeficiente de correlação de Pearson mostrando ausência de correlação 
estatística entre a extensão das calcificações na mamografia pós-QTneo e o tamanho 
do CDIS residual na patologia, em pacientes com resposta radiológica completa na RM.
 ...................................................................................................................................... 78 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Características da população e tumor ........................................................... 63 

Tabela 2 - Características da população e tumor .......................................................... 65 

Tabela 3 - Descrição da RPC de acordo com as características da paciente e do tumor 
e resultado da análise bivariada .................................................................................... 66 

Tabela 4 - Descrição da RPC de acordo com as características da paciente e do tumor 
e resultado da análise bivariada .................................................................................... 67 

Tabela 5 - Resultado do modelo de regressão logística múltipla em relação a RPC de 
acordo com as características ....................................................................................... 68 

Tabela 6 – Descrição dos achados na mamografia pós-QTneo e correlação com 
carcinoma invasivo ........................................................................................................ 72 

Tabela 7 – Descrição dos achados na mamografia pós-QTneo e correlação com 
carcinoma ductal in situ na patologia ............................................................................ 72 

Tabela 8 – Descrição dos achados mamográficos e tumor residual em pacientes com 
calcificações residuais na mamografia pós-tratamento ................................................. 74 

Tabela 9 – Correlação entre receptores hormonais, HER2 e subtipo molecular com CDIS 
em pacientes com calcificações residuais na mamografia pós-QTneo ......................... 77 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Resumo 

 

Thompson, B M. Predição de resposta patológica completa em pacientes com câncer de 

mama pós-quimioterapia neoadjuvante mostrando resposta radiológica completa na 

ressonância magnética: há um papel para a imagem? [Tese de Doutorado]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: A resposta patológica completa (RPC) após a quimioterapia 

neoadjuvante (QTneo) em pacientes com câncer de mama está associada a resultados 

favoráveis, mas a resposta radiológica completa (RRC) no exame de ressonância 

magnética (RM) pré-cirúrgico realizado após a QTneo não se correlaciona 

necessariamente com RPC. OBJETIVOS: O objetivo principal foi determinar possíveis 

preditores de resposta patológica completa na ressonância magnética, destacadamente 

alguma característica de imagem do tumor na RM pré-QTneo, numa coorte de pacientes 

que apresentou resposta completa na ressonância magnética pós-quimioterapia 

neoadjuvante para câncer de mama. Como objetivos secundários foram avaliados a 

relação entre a presença de calcificações residuais na mamografia pós-QTneo e a 

presença ou ausência de resposta patológica completa e o impacto das características 

clínicas e moleculares dos tumores na predição da resposta patológica completa nessa 

coorte de mulheres. MÉTODOS: Foi realizada a análise retrospectiva de 115 mulheres 

pós-QTneo com resposta radiológica completa na ressonância magnética entre os anos 

de 2010 e 2016. Variáveis de RM pré-tratamento (morfologia e tamanho da lesão e 

distribuição do tumor), clínicas e moleculares (status do receptor) foram revisadas. Os 



 
 

 
 

achados mamográficos (calcificação, assimetria, nódulo, distorção arquitetural) também 

foram coletados. As análises bivariada e multivariada avaliaram a correlação entre tais 

variáveis e a resposta patológica completa. As calcificações na mamografia pós-QTneo 

e sua correlação com presença de carcinoma ductal in situ (CDIS) foram analisadas 

utilizando a correlação de Pearson. RESULTADOS: A distribuição do tumor na 

ressonância magnética pré-QTneo foi a única característica de imagem preditiva 

significativa na análise multivariada, com lesões multicêntricas apresentando baixas 

chances de RPC (p = 0,035). Não houve associação significativa entre o tamanho do 

tumor ou a sua morfologia com RPC. Ainda na análise multivariada, o subtipo molecular 

permaneceu como preditor significativo de RPC, com HR-HER2+ e triplo negativo (TN) 

demonstrando maiores chances de resposta patológica completa. A presença de CDIS 

na patologia cirúrgica final foi associada a calcificações residuais na mamografia pós-

QTneo (p = 0,009). CONCLUSÕES: Tumores multicêntricos na RM pré-QTneo estão 

associados a menores chances de RPC para pacientes pós-QTneo e resposta 

radiológica completa na ressonância magnética; o subtipo molecular permanece como 

forte preditor de RPC nos subtipos HR-HER2+ e TN. Calcificações mamográficas 

residuais correlacionaram-se com maior chance de doença residual, tornando a 

correlação entre mamografia e ressonância magnética essencial para o planejamento 

cirúrgico. 

 

Descritores: câncer de mama, quimioterapia neoadjuvante, ressonância magnética, 

mamografia, resposta patológica completa, resposta radiológica completa. 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

Thompson, B M. Predicting pathologic complete response in post-neoadjuvant 

chemotherapy breast cancer patients showing radiologic complete response on MRI: is 

there a role for imaging? [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2021. 

 
 
INTRODUCTION: Pathologic complete response (pCR) after neoadjuvant chemotherapy 

(NAC) in breast cancer patients is associated with favorable outcomes, but radiologic 

complete response (rCR) on preoperative magnetic resonance imaging (MRI) performed 

after NAC does not necessarily correlate with pCR. In this study, our main objective was 

to determine possible predictors of pCR on MRI, notably some tumor imaging features on 

MRI before treatment, in a cohort of patients who showed complete response on MRI 

after NAC for breast cancer.  As secondary objectives, the relationship between the 

presence of residual calcifications in post-NAC mammography and the presence or 

absence of pCR and also the impact of clinical and molecular characteristics of tumors 

on the prediction of pathologic complete response in this cohort of women were 

evaluated. METHODS: A retrospective analysis of 115 post-NAC women with radiologic 

complete response on MRI between 2010 and 2016 was performed. Pre-treatment MRI 

variables (morphology and size of the lesion and tumor distribution), clinical and 

molecular features (receptor status) have been revised.  Findings on mammography 

(calcification, asymmetry, nodule, architectural distortion) were also collected.  Bivariate 

and multivariate analysis assessed the correlation between such variables and the pCR.  



 
 

 
 

Calcifications on post-NAC mammography and their correlation with the presence of 

ductal carcinoma in situ (DCIS) were analyzed using Pearson's correlation. RESULTS: 

Tumor distribution on pre-NAC MRI was the only significant predictive imaging feature in 

the multivariate analysis, with multicentric lesions having a low chance of pCR (p = 0,035).  

There was no significant association between tumor size or its morphology with pCR.  In 

the multivariate analysis, the molecular subtype remained as a significant predictor of 

pCR, with HR-HER2+ and triple negative (TN) demonstrating greater chances of 

pathologic complete response.  The presence of DCIS in the final surgical pathology was 

associated with residual calcifications on post-NAC mammography (p = 0,009). 

CONCLUSION: Multicentric lesions on pre-NAC MRI are associated with lower odds of 

pCR for post-NAC patients and complete radiologic response on MRI; the molecular 

subtype remained as a strong predictor of pCR in the HR-HER2+ and TN subtypes.  

Residual calcifications on mammography correlated with a higher chance of residual 

disease, making the correlation between mammography and magnetic resonance 

imaging essential for surgical planning. 

 

Descriptors: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, magnetic resonance imaging, 

mammography, pathologic complete response, radiologic complete response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A quimioterapia neoadjuvante (QTneo) tem sido cada vez mais utilizada para 

o tratamento do câncer de mama localmente avançado [1–3]. As pacientes tratadas 

com QTneo têm resultados de sobrevida global e livre de doença equivalentes à 

das pacientes tratadas com terapia adjuvante [4]. Adicionalmente, pode alterar uma 

doença localmente avançada anteriormente irressecável em um tumor operável 

(“downstaging”) e pacientes inicialmente candidatas à mastectomia passam a ter a 

possibilidade de realizar uma cirurgia conservadora, com melhores resultados 

estéticos e menor morbidade [5]. 

A escolha do esquema quimioterápico está intimamente relacionada ao perfil 

molecular dos tumores de mama, o qual oferece valor prognóstico, com 

características preditivas da agressividade do tumor e que possibilitam opções 

terapêuticas personalizadas, como as terapias-alvo. Na última década, de maneira 

simplificada e para uso clínico e de pesquisa, foram adotados quatro grandes 

grupos de perfis moleculares do câncer de mama, com comportamento semelhante 

em termos de evolução da doença e prognóstico, assim nomeados: Luminal A, 

Luminal B, HER2 e Basal-like, cujo perfil imuno-histoquímico mais comum é o triplo 

negativo (TN) [6]. 

Estas assinaturas moleculares possibilitaram opções terapêuticas 

personalizadas. Como exemplo, os subtipos Luminal A e B apresentam melhor 

prognóstico e resposta à terapia-alvo hormonal quando comparados ao subtipo 
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triplo-negativo, entretanto, este apresenta melhor resposta à quimioterapia, 

decorrente de sua alta taxa de proliferação celular (indicada pelo marcador Ki-67).  

Já os tumores com amplificação do HER2 respondem a drogas dirigidas à proteína 

codificada por este oncogene, como o trastuzumab [6]. Desta maneira, atualmente, 

o tratamento adequado para o câncer de mama requer a análise do perfil molecular 

do tumor, o que permite individualizar o tratamento através da terapia-alvo e 

proporciona melhores resultados para a paciente. 

O objetivo primordial nas pacientes submetidas à QTneo é alcançar a 

resposta patológica completa. Ensaios clínicos de quimioterapia neoadjuvante 

revelaram o fenômeno da resposta patológica completa (RPC), definida como 

ausência de tumor invasivo na avaliação patológica residual após terapia definitiva 

[7].  A obtenção de RPC após a QTneo é um fator prognóstico favorável, 

particularmente em pacientes com tumores HER2 positivo e triplo-negativo (TN) [8]. 

Entretanto, as taxas de cirurgia conservadora (CC) não aumentaram 

concomitantemente à melhora das taxas de RPC, permitida pelo uso de terapias-

alvo e novos agentes quimioterápicos [9], entre outros fatores devido à capacidade 

limitada dos métodos de imagem em identificar candidatas a opções menos 

agressivas. Vários estudos tentaram determinar se a resposta radiológica a QTneo 

poderia ser usada para prever RPC, entretanto apresentando resultados 

conflitantes [10–12].  

Dessa maneira, as tentativas em reduzir a extensão da cirurgia (por exemplo: 

conversão de mastectomia para cirurgia conservadora) resultaram 



18 
 

 
 

consistentemente em um risco ligeiramente maior de recorrência local, explicando 

o porquê de muitos cirurgiões permanecerem relutantes em reduzir o tamanho da 

cirurgia em cânceres localmente avançados que obtiveram ótima resposta à 

quimioterapia neoadjuvante [13]. É importante ressaltar que esses dados são 

derivados de ensaios clínicos realizados antes da popularização dos métodos de 

imagem de alta precisão, como a ressonância magnética (RM) [3]. 

A RM é considerada o método mais acurado para monitorar a resposta 

tumoral à quimioterapia quando comparada ao exame físico, ultrassonografia e 

mamografia (MG) [14]. Dentre as principais limitações desses métodos para 

avaliação de resposta, a incapacidade do exame físico em diferenciar tumor residual 

de fibrose à palpação figura como importante barreira de avaliação por este método; 

já na mamografia, as limitações estão em visualizar adequadamente a resposta da 

lesão em pacientes com mamas densas, bem como a interpretação da presença de 

calcificações residuais. A ultrassonografia é um método de grande valia para 

avaliação de resposta, entretanto, sua sensibilidade está reduzida nas pacientes 

que apresentam fragmentação tumoral e lesões não nodulares. 

No geral, a RM tem se mostrado valiosa na definição da extensão da doença, 

porém quando realizada após a quimioterapia neoadjuvante tem menor acurácia em 

determinar tumor residual viável [10-12], apesar de uma maior concordância para 

os subtipos RH-HER2+ e TN [4, 8]. Após a QTneo, a precisão da RM pode depender 

da morfologia tumoral inicial (pré-tratamento), do padrão de regressão e do subtipo 

do tumor [10-12]. No que diz respeito ao padrão morfológico, o melhor desempenho 
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da RM se dá em pacientes com lesões do tipo nódulo e que apresentam redução 

concêntrica. Já nas pacientes que apresentam lesões tipo não-massa, o padrão de 

resposta frequentemente é de fragmentação da lesão, com focos esparsos. A RM 

tem pior performance na análise destes casos, uma vez que o seu princípio de 

análise de avaliação através da neoangiogênese é limitada quando há grupamentos 

de células tumorais esparsos pelo parênquima [15].  

Determinar se existe resposta patológica completa antes da excisão cirúrgica 

permanece como uma questão importante, pois um biomarcador de imagem 

substituto para a RPC após o tratamento neoadjuvante poderia melhorar a precisão 

e personalização das diferentes modalidades terapêuticas para cada paciente [8, 

16, 17]. Resultados conflitantes neste campo continuam sendo uma preocupação, 

com a maioria dos estudos não abordando especificamente o subgrupo mais 

homogêneo de pacientes com resposta radiológica completa definida [10–12, 18–

21] e muitos deles falhando em adotar a revisão de imagens de RM, sendo 

baseados por sua vez, na avaliação retrospectiva de laudos de exames de imagem 

[10, 11, 19]. 

Outra questão importante a ser abordada no campo diz respeito ao papel da 

mamografia como uma ferramenta auxiliar à RM. O papel da RM na determinação 

da área cirúrgica não está claro quando calcificações residuais estão presentes na 

mamografia (MG) realizada após a QTneo, conforme supracitado; calcificações 

residuais podem indicar malignidade ou representar tecido necrótico da morte de 

células cancerosas [22]. As diretrizes atuais de tratamento exigem a excisão de 

calcificações observadas na MG pré-operatória porque se acredita que elas 
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representem a extensão total do tumor [16]; este cenário gera como consequência 

cirurgias mais extensas e eventualmente mastectomia, em pacientes que 

apresentaram ótima resposta a QTneo, com resposta radiológica completa na RM 

[23]. 

Os objetivos deste estudo, portanto, foram verificar se os dados extraídos 

dessas duas importantes etapas de avaliação por imagem (características do tumor 

na RM pré-tratamento e achados mamográficos pós-tratamento), podem ajudar a 

refinar a previsão de resposta patológica completa na paciente que apresenta 

resposta radiológica completa na RM pós-quimioterapia neoadjuvante. Além disso, 

foi avaliado o impacto das características clínicas e moleculares dos tumores na 

predição da resposta patológica completa nessa coorte de mulheres.  
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 2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Os avanços no rastreamento do câncer de mama têm permitido que o seu 

diagnóstico seja feito em estádios cada vez mais precoces. Dessa maneira, 

pacientes com câncer de mama avançado são vistas com menor frequência.  

Neste grupo estão as mulheres que não procuram ou não tem acesso a 

atendimento médico e exames de rastreamento ou que apresentam tumores 

agressivos, os quais se manifestam como doença localmente avançada (DLA). 

2.1 Definição de doença localmente avançada (DLA) 

 
Não há um padrão internacional de definição para doença localmente 

avançada, sendo comumente utilizada para pacientes com tumores primários 

maiores que 5 cm (T3) ou com envolvimento da pele/parede torácica (T4) e/ou 

envolvimento linfonodal axilar (N2) ou da cadeia mamária interna ipsilateral. De 

acordo com o sistema TNM proposto pelo American Joint Committee on Cancer 

(AJCC), o estádio III é considerado localmente avançado, além do carcinoma 

inflamatório, que é uma doença com rápida progressão caracterizada pela presença 

de edema e eritema da pele.  

Dados do programa SEER (American National Cancer Institute's 

Surveillance, Epidemiology and End Results) apontam que 7% das pacientes com 

câncer de mama nos Estados Unidos têm o estádio III da doença no momento do 

diagnóstico. No Brasil, 30,1% das mulheres são diagnosticadas com os estádios III 

e IV da doença, sendo este número maior no serviço público do que no privado 
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(37% versus 17,2%) [24]. Pacientes com doença localmente avançada têm maior 

risco de recorrência local e de metástase à distância, além de pior sobrevida global. 

Durante os últimos 60 anos, o manejo da DLA evoluiu consideravelmente. 

Inicialmente as pacientes eram tratadas com mastectomia radical. Com base nos 

resultados decepcionantes da cirurgia e radioterapia e resultados promissores 

iniciais da quimioterapia adjuvante em mulheres com linfonodos axilares positivos, 

a terapia neoadjuvante sistêmica foi subsequentemente incorporada juntamente 

com a cirurgia e radioterapia no manejo de pacientes com DLA. 

2.2 Conceito de quimioterapia neoadjuvante (QTneo) 

 
Quimioterapia neoadjuvante (QTneo) também referida como pré-operatória, 

refere-se à quimioterapia administrada antes da ressecção do tumor.  

A QTneo tem benefícios potenciais à cirurgia imediata com quimioterapia 

adjuvante, tais como erradicar micro metástases ocultas a distância mais facilmente, 

o que pode estar associado a uma melhora na sobrevida livre de doença e global, 

quando comparada apenas ao tratamento local. A QTneo pode alterar uma DLA 

anteriormente irressecável para um tumor operável (“downstaging”) e pacientes 

inicialmente candidatas à mastectomia passam a ter a possibilidade de fazer uma 

cirurgia conservadora [5]. 

Estudos randomizados têm demonstrado que a QTneo possibilitou a cirurgia 

conservadora em 23-33% das pacientes nas quais se planejava a mastectomia no 

início do tratamento [25]. 
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A escolha do esquema quimioterápico está intimamente relacionada ao perfil 

molecular dos tumores de mama, o qual possui valor prognóstico, com 

características preditivas da agressividade do tumor e que possibilitam opções 

terapêuticas personalizadas, como as terapias-alvo [6].  

2.3 Perfil molecular do câncer de mama versus QTneo 

 
A classificação tradicional do câncer de mama é baseada na análise clínico-

patológica do tumor e os subgrupos definidos pela característica histopatológica, 

incluindo o padrão de crescimento arquitetural e o grau nuclear (baixo, intermediário 

ou alto) [6]. 

O tratamento de escolha no passado, era definido com base no tamanho do 

tumor, invasão local e envolvimento linfonodal ou metástase a distância, tal como 

estabelecido pela “AJCC TNM staging classification”. As taxas de sobrevida se 

correlacionam melhor com o tamanho do tumor e a presença de metástase axilar, 

porém, pacientes com o mesmo estádio de câncer de mama podem apresentar 

curso clínico e resultado bastante distintos [6]. 

Embora essa classificação tradicional continue a ser relevante na prática 

clínica, ela foi enriquecida nas duas últimas décadas pelo desenvolvimento do 

campo da biologia molecular, sendo os tumores analisados também em termos de 

sua expressão para biomarcadores específicos. O desenvolvimento técnico dos 

“microarrays” de DNA é a raiz das recentes descobertas na caracterização 

molecular dos tumores. Para determinar o perfil molecular de um câncer de mama, 

os cientistas isolam o material genético, geralmente o RNA mensageiro do tumor de 
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interesse e o testam contra “microarrays” de DNA complementares específicos, para 

identificar quais genes estão sendo expressados e quais estão ausentes [6].   

De maneira geral, se observou que o câncer de mama pode ser dividido em 

duas grandes categorias, a depender do padrão de expressão gênica. Quando as 

células tumorais manifestam características semelhantes às células epiteliais que 

revestem os ductos, expressando genes associados ao receptor de estrogênio (RE), 

os cânceres foram categorizados como luminais. Alternativamente, quando exibem 

características semelhantes às células mioepiteliais (também conhecidas como 

células basais) que revestem a superfície interna das membranas basais, os 

cânceres foram nomeados basais. Dessa maneira, duas grandes categorias dos 

cânceres de mama, os luminais e os basais, foram definidas e dicotomizadas com 

base na presença ou ausência de RE. Os tumores luminais também são geralmente 

caracterizados pela ausência da superexpressão do gene ERBB2 (também 

conhecido como HER2), um proto-oncogene que estimula o crescimento celular [6]. 

Adicionalmente ao RE e HER2, outros marcadores de proliferação celular e 

grau de invasão foram descritos e analisados para melhor compreensão da 

heterogeneidade do câncer de mama, incluindo o gene p53, gene Bcl-2 e claudina 

[6]. 

Assim, na última década, para uso clínico e de pesquisa foram adotados 

quatro grandes subgrupos moleculares do câncer de mama, com comportamento 

semelhante em termos de evolução da doença e prognóstico, assim nomeados: 

Luminal A, Luminal B, HER2 e Basal-like, descritos abaixo: 
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- Luminal A: se caracteriza pela expressão de receptores de estrogênio e 

progesterona. Geralmente são tumores de baixo grau, que não apresentam 

amplificação do proto-oncogene HER2 e com baixo Ki-67, conhecido como 

índice de proliferação celular, assim, estão associados a um prognóstico 

favorável. Este é o subgrupo molecular mais frequente, representando mais 

de 50% dos carcinomas mamários.  

- Luminal B: também expressa receptores de estrogênio e progesterona, 

entretanto têm maior atividade proliferativa (> Ki-67), portanto são tumores 

de grau intermediário ou alto. Caracteristicamente não superexpressam o 

proto-oncogene HER2 (30% HER2-enriched). O prognóstico é geralmente 

pior em relação ao Luminal A e a taxa de sobrevida em 5 anos é de cerca de 

40%. 

- HER2: é definido pela superexpressão do gene ERBB2, o qual codifica um 

dos quatro receptores homólogos da família dos receptores do fator de 

crescimento epidérmico, o receptor do fator de crescimento epidérmico tipo 

2. É classificado como um proto-oncogene, pois quando amplificado resulta 

em aumento da agressividade celular, promovendo um crescimento mais 

rápido. Os tumores HER2 têm grau intermediário ou alto, e apresentam curso 

agressivo. Os primeiros estudos mostraram uma taxa de sobrevida em 5 

anos de 31% e uma alta taxa de recorrência. Felizmente, o desenvolvimento 

e a disponibilidade da terapia-alvo para o subtipo HER2-positivo reverteram 

grande parte do prognóstico adverso da superexpressão do HER2; a 

introdução da terapia com trastuzumab foi aprovada pelo U.S. Food and Drug 
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Administration (FDA) em 2006 e resultou em 52% de redução da recorrência 

do tumor e 33% de redução na taxa de mortalidade. 

- Basal-like: o perfil imuno-histoquímico mais comum é o tipo triplo-negativo 

(RE-, RP- e HER2-), entretanto, pode apresentar também superexpressão 

de oncogenes que favorecem a proliferação celular (> Ki-67) e a 

carcinogênese (c-kit, c-myk), além de uma alta taxa de mutação do p53. Não 

há uma definição universal para o subtipo basal-like, sendo que 80% são 

triplo-negativos, portanto, frequentemente os termos são utilizados como 

sinônimos, embora não o sejam. Estima-se que 12-17% das mulheres com 

câncer de mama tenham o subtipo triplo-negativo e o tipo basal-like é mais 

comum em pacientes com mutação BRCA-1. O prognóstico dos tumores 

basal-like é o pior entre os subtipos moleculares, entretanto, a sua boa 

responsividade à quimioterapia têm melhorado a sobrevida destas pacientes 

[6].  

Estas assinaturas moleculares possibilitam opções terapêuticas 

personalizadas. Como exemplo, os subtipos Luminal A e B apresentam melhor 

prognóstico e resposta à terapia-alvo hormonal quando comparada ao subtipo triplo-

negativo, entretanto, este apresenta melhor resposta à quimioterapia, devido às 

altas taxas de proliferação celular (Ki-67).  Já os tumores com amplificação do HER2 

respondem a drogas dirigidas a proteína codificada por este oncogene, como o 

trastuzumab. Desta maneira, atualmente, o tratamento adequado para o câncer de 

mama requer a análise do perfil molecular do tumor, o que permite individualizar o 
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tratamento através da terapia-alvo e proporciona melhores resultados para a 

paciente [6]. 

2.4 Evolução e cenário atual da quimioterapia neoadjuvante  

 
Os primeiros ensaios clínicos com QTneo foram relatados na década de 1970 

no Instituto do Câncer de Milão, desde então, vários estudos têm documentado o 

seu benefício [5].  

Estudos iniciais de QTneo compararam o mesmo esquema quimioterápico 

antes e após o tratamento cirúrgico de escolha. O estudo National Surgical Adjuvant 

Breast and Bowel Project (NSABP) B-18 [26] envolveu 1.523 pacientes com câncer 

de mama operável, estádio T1-3, N0, M0. As pacientes foram randomizadas para 

quatro ciclos de doxorrubicina e ciclofosfamida antes e após a cirurgia. Este ensaio 

mostrou ser seguro o uso de quimioterapia pré-operatória para reduzir tumores 

grandes, permitindo cirurgia conservadora sem comprometimento da sobrevida. A 

sobrevida global foi semelhante em ambos os grupos [5]. 

Assim como o NSABP B-18, outros estudos avaliaram as vantagens e 

desvantagens da quimioterapia pré e pós-operatória. Embora esses estudos não 

tenham encontrado aumento da taxa de sobrevida nas pacientes submetidas à QT 

neoadjuvante, eles demonstraram uma equivalência de resultado. 

Adicionalmente, estes trabalhos estabeleceram o papel da QTneo em reduzir 

o tamanho do tumor primário, permitindo a realização de cirurgia conservadora sem 

aumento do risco de recorrência loco-regional. Destacadamente, eles 
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demonstraram resposta tumoral como um forte indicador de resultado, como 

evidenciado pela associação de resposta patológica completa e sobrevida [5].   

2.4.1 Biologia dos quimioterápicos 

 
As duas classes de drogas citotóxicas que demonstram maior atividade no 

combate ao câncer de mama são antraciclinas e taxanos.  

As antraciclinas (p. ex. doxorrubicina, epirrubicina) agem através de diversos 

mecanismos, sendo o mais importante a sua interação com a enzima nuclear 

topoisomerase II, atuando diretamente no DNA celular. Já os taxanos (p.ex. 

paclitaxel, decetaxel) agem bloqueando a atividade mitótica, porém possuem 

também modulação imunológica promovendo aumento de citocinas como TNF-alfa 

e inibição da angiogênese [27].   

A ciclofosfamida é o alquilante de escolha na ação conjunta com antraciclinas 

e taxanos, atuando por meio de alquilação de constituintes celulares, levando à 

ligação cruzada do DNA e à ruptura da transição e da translação, diminui as células 

B e T com impacto na imunidade humoral e celular [27].   

Embora o mecanismo de ação dos quimioterápicos seja diferente, todos têm 

como objetivo a morte das células cancerígenas, através da ativação da cascata de 

apoptose (morte celular programada) [27].    

Inúmeros ensaios clínicos foram realizados buscando a melhor combinação 

de quimioterápicos para obtenção de resposta clínica satisfatória nas pacientes 

submetidas à QT neoadjuvante. Atualmente, a combinação de uma antraciclina com 
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um taxano, em conjunto ou sequencialmente, é considerada o tratamento 

neoadjuvante padrão para pacientes com DLA ou carcinoma inflamatório [5].    

Quando combinadas, essas drogas são mais efetivas e sua toxicidade mais 

tolerável. Além disso, os tumores representam uma população heterogênea de 

linhagens celulares, as quais variam em termos de sensibilidade e resistência à 

quimioterapia. A combinação de drogas permite uma gama mais ampla de cobertura 

[27].    

2.4.2 Indicações da QTneo 

 
O objetivo principal da QTneo é conseguir “downstaging” tumoral ou nodal e 

pode ser administrada para (1) aumentar a ressecabilidade da DLA e do carcinoma 

inflamatório (estádio III); (2) aumentar a viabilidade de cirurgia conservadora entre 

as pacientes candidatas a mastectomia com doença estádio II e III da doença; (3) 

melhorar o resultado estético de pacientes candidatas a cirurgia conservadora; (4) 

diminuir a morbidade e extensão da ressecção axilar no comprometimento 

linfonodal extenso; e (5) aumentar a viabilidade de biópsia de linfonodo sentinela na 

doença nodal anteriormente positiva [28].    

2.4.3 Seleção de pacientes para a QTneo 

 
Ensaios clínicos iniciais de quimioterapia neoadjuvante, em geral, incluíam 

mulheres com estádio 2 ou 3 da doença, independentemente de suas 

características tumorais. O entendimento mais recente da biologia tumoral levou a 

um refinamento dos critérios de inclusão das pacientes a serem consideradas para 
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quimioterapia neoadjuvante com base na probabilidade de obtenção de uma 

resposta patológica completa.  

Melhorias na sobrevida livre de doença em pacientes que alcançaram 

resposta patológica completa através da QTneo foram observadas em luminal 

B/HER2-negativo, HER2-positivo/não-luminal e triplo-negativo; mas não em luminal 

A ou B/HER2-positivos [8]. É importante ressaltar que a resposta patológica 

completa em HER2-positivo (não-luminal) e tumores triplo-negativos foi associada 

a um excelente resultado global. 

As mulheres com estágio 2 ou 3 da doença, cujos tumores não expressam 

RE/RP ou cujos tumores são HER2-positivo, devem ser consideradas para 

quimioterapia neoadjuvante. As mulheres cujos tumores são de baixo grau com uma 

elevada expressão dos receptores hormonais, e que são HER2-negativos, são 

menos propensas a responder à terapia citotóxica e devem ser consideradas para 

tratamento cirúrgico como primeira escolha, em especial quando a axila é 

clinicamente negativa. Para essas mulheres pode não ser indicada a quimioterapia 

ou se pode recomendar um regime sistêmico menos agressivo [29].   

2.4.4 Desvantagens da QTneo  

 
Como desvantagens relacionadas à QTneo temos: (1) o potencial atraso no 

tratamento cirúrgico, particularmente nos casos em que a proliferação neoplásica 

ativa é detectada após quatro ciclos de quimioterapia, (2) a perda de conhecimento 

sobre os fatores prognósticos de alguns tumores, tais como status clínico linfonodal 

e o tamanho do tumor, o que pode levar a uma terapia inadequada (“overtreatment” 
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ou “undertreatment”) e (3) a modificação das características biológicas do tumor, 

como a alteração da proliferação celular, que na maior parte das vezes reduz, 

entretanto há relatos de aumento da proliferação durante a QTneo [28].   

2.5 Terapia-alvo para tumores HER2 positivo 

 
Trastuzumab é um anticorpo monoclonal humanizado dirigido contra o 

domínio extracelular do receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 

(HER2), que revolucionou o tratamento de mulheres com câncer de mama HER2-

positivo. Os benefícios relatados com o uso desta terapia-alvo para tumores HER2-

positivo são: (1) aumento das taxas de sobrevida em pacientes metastáticas quando 

utilizado em combinação com quimioterapia (2) no contexto da QT-neoadjuvante, 

aumenta significativamente as taxas de RPC em pacientes tratadas com 

trastuzumab e quimioterapia, versus quimioterapia apenas (3) está associado à 

tendência para o aumento da cirurgia conservadora, sem um aumento da 

recorrência local, particularmente em pacientes com câncer de mama não-

inflamatório e doença receptor hormonal negativa [30].    

2.6 Hormonioterapia no contexto da QTneo 

 
Numerosos estudos têm demonstrado que pacientes com tumores RE 

positivo têm menores taxas de resposta clínica e patológica à quimioterapia 

neoadjuvante em comparação com outros perfis imuno-histoquímicos. 

Considerando-se que o maior impacto sobre recorrência e sobrevida em pacientes 

cujos tumores apresentam receptor hormonal positivo é atribuído a terapias 
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hormonais, tem havido um interesse em utilizar esta abordagem no contexto da 

neoadjuvância [30].    

As terapias endócrinas neoadjuvantes não têm mostrado taxas de RPC 

significantes, entretanto, têm apresentado um impacto clínico significativo 

relacionado ao “downstaging” tumoral e maiores taxas de cirurgia conservadora 

nessas pacientes [30].    

Os principais medicamentos utilizados na terapia endócrina são: (1) o 

tamoxifeno, um inibidor competitivo de estradiol, que se liga ao receptor de 

estrogênio e (2) os inibidores de aromatase (anastrozol, letrozol e exemestano), que 

inativam a enzima aromatase, inibindo assim a conversão de androgênios em 

estrogênio adrenais [30].    

As pacientes candidatas à terapia endócrina neoadjuvante são mulheres na 

menopausa, com tumores com receptores hormonais positivos, grandes ou 

localmente avançados, mulheres em idade avançada e que não toleram as 

toxicidades associadas à quimioterapia ou não são candidatas ao tratamento 

cirúrgico devido à comorbidades. A terapia endócrina neoadjuvante não tem 

indicação em mulheres com câncer de mama na pré-menopausa [30].    

Estudos demonstraram uma superioridade dos inibidores da aromatase 

sobre o tamoxifeno como terapia endócrina primária para pacientes na pós-

menopausa com câncer de mama RE positivo, promovendo “downstaging” tumoral 

e possibilitando a cirurgia conservadora [30].    

Há poucos estudos comparando a QT-neoadjuvante com a terapia endócrina 

neoadjuvante e esses sugerem que ambas são similares em pacientes na pós-
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menopausa com tumores positivos para receptores hormonais em termos de 

resposta clínica e patológica, entretanto, a terapia hormonal confere menor 

toxicidade [30].    

2.7 Relação entre a resposta patológica completa (RPC) e QTneo 

 
Ensaios clínicos de quimioterapia neoadjuvante revelaram o fenômeno da 

resposta patológica completa (RPC).  

Existem diversas discrepâncias na literatura a respeito da definição de 

resposta patológica completa. Alguns artigos consideram resposta patológica 

completa somente a ausência de tumor na mama e outros definem RPC 

considerando a mama e o envolvimento linfonodal. Há ainda uma diferença de 

definições de RPC no que se refere a tumor invasivo ou in situ; alguns autores 

definem RPC como ausência de tumor invasivo, sem levar em consideração a 

presença de componente in situ; outros definem como ausência de tumor invasivo 

e in situ, para considerar a resposta patológica como completa [30].    

A definição mais comumente reconhecida para RPC é a ausência de doença 

invasiva, com ou sem componente in situ associado, na mama e linfonodos axilares 

[31].    

Grande parte dos estudos que analisam o impacto da RPC após 

quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama têm demonstrado um benefício 

de sobrevida associado. Além disso, a QTneo tem o potencial de reduzir 

significativamente a doença axilar linfonodal. Pacientes que atingem RPC no tumor 
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primário são mais propensos a ter status linfonodal axilar negativo na patologia e o 

grau de envolvimento ganglionar axilar após a quimioterapia é altamente preditivo 

do resultado [30].     

Os fatores relacionados à maior probabilidade de RPC incluem: idade < 40 

anos, tumores < 2,0 cm, histologia ductal, tumores de alto grau nuclear, alta taxa de 

proliferação celular (Ki67), negatividade dos receptores de estrogênio, subtipo triplo 

negativo e HER2 positivo [30].     

Em metanálise com 11.695 pacientes e 30 estudos mostrou-se que o subtipo 

tumoral está associado à taxa de RPC e foi o menor em tumores receptores 

hormonais positivos e ErbB-2 negativos (8%), seguido pelos tumores receptores 

hormonais positivos e ErbB-2 positivos (19%); sendo as taxas de RPC mais altas 

nos subtipos triplo negativos (31%) e tumores receptores hormonais negativos e 

ErbB-2 positivos [32].     

  Embora os ensaios clínicos randomizados e controlados tenham 

demonstrado taxas de sobrevida global e livre de doença semelhantes para 

quimioterapia neoadjuvante e quimioterapia adjuvante em pacientes com câncer de 

mama, estes estudos relataram que, pacientes que experimentaram uma resposta 

patológica completa após a quimioterapia neoadjuvante, tiveram taxa de sobrevida 

significativamente maior do que pacientes com tumor residual. Adicionalmente, uma 

metanálise com 12 estudos internacionais liderada pelo FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) composta por 11.955 pacientes, encontrou associação entre o fato 

de a paciente alcançar resposta completa patológica e benefícios de sobrevida a 
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longo prazo. A associação entre a resposta patológica completa e os resultados a 

longo prazo foi mais forte em pacientes com tumores triplo-negativos e tumores 

positivos para ErbB-2, também conhecido como HER2/ neu; não foi encontrada 

relação clara entre a taxa de resposta patológica completa com sobrevida livre de 

eventos e taxas globais de sobrevivência para toda a coorte do estudo [33].     

A presença de RPC emergiu como um poderoso preditor de resultado para o 

paciente e é utilizado como um desfecho substituto para o prognóstico em muitos 

ensaios clínicos. Como tal, a RPC entrou na política contemporânea com a recente 

aprovação do seu uso para acelerar a aprovação de medicamentos pelo Food and 

Drug Administration [30].     

2.8 Papel dos exames de imagem na avaliação da resposta à QTneo 

 
A análise precisa sobre a detecção de tumor residual ou resposta radiológica 

completa é necessária para o planejamento terapêutico das pacientes submetidas 

à QT neoadjuvante. Atualmente, a avaliação sobre presença ou ausência de tumor 

residual após a QTneo informa a extensão da cirurgia subsequente; entretanto, 

evitar a cirurgia continua sendo o principal objetivo para as pacientes nas quais a 

ausência de tumor residual possa ser precisamente detectada [7].       

Embora as taxas de RPC estejam aumentando com a melhora das drogas 

utilizadas na quimioterapia, os índices de cirurgia conservadora após QTneo 

continuam baixos, em parte porque a avaliação de resposta à quimioterapia ainda 

é deficiente [25].     
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Diversas modalidades de imagem mamária têm sido utilizadas na tentativa 

de definir se existe ou não lesão residual maligna após QT-neoadjuvante, dentre 

estas, a RM tem sido cada vez mais utilizada e recomendada nos últimos anos [7].      

Grande parte dos estudos têm demonstrado que a RM é o exame de imagem 

com maior acurácia para avaliar resposta ao tratamento, com uma forte correlação 

entre tamanho do tumor na RM e as dimensões do tumor residual na patologia. A 

RM também é capaz de definir o padrão de tumor residual, se contíguo ou difuso, 

um aspecto importante na escolha da abordagem cirúrgica [25].     

No contexto pós-QTneo a RM demonstrou ser superior ao exame físico, 

mamografia e ultrassom na determinação da presença e extensão do tumor viável 

dentro da mama [25].      

Atualmente, a avaliação de ausência ou presença de tumor residual é 

confirmada apenas na análise patológica da peça contendo o tumor, removida 

cirurgicamente. Entretanto, evitar a cirurgia permanece como um objetivo futuro 

para as pacientes nas quais a resposta completa possa ser precisamente 

confirmada [34].      

Para alcançar este desfecho, as modalidades de imagem mamária precisam 

predizer a RPC de maneira precisa. Nesse contexto, a RM parece fornecer a melhor 

concordância com os achados patológicos ao ser comparada ao exame físico, 

mamografia e ultrassonografia [35, 36],        apesar de em alguns casos a RM 

apresentar uma tendência a superestimar as medidas do tumor na patologia ou 

subestimar doença residual [35].      
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Além disso, demonstrou-se que o uso combinado da difusão e as sequências 

dinâmicas de RM com contraste tem potencial para melhorar o desempenho do 

diagnóstico ao monitorar a resposta quimioterápica. No entanto, ainda existem 

algumas deficiências para chegar a um acordo mais preciso entre achados de 

imagem e resultados patológicos após a QTneo, o que impede que a resposta 

radiológica completa seja considerada como um indicador confiável de RPC. 

2.8.1 Exame clínico  

 
Historicamente, as pacientes tratadas com quimioterapia neoadjuvante foram 

monitoradas com exame físico regular da mama e axila para tumores palpáveis e 

linfadenopatia, respectivamente; uma diminuição do tamanho ou a resolução 

completa da lesão palpável constitui uma resposta ao tratamento. No entanto, o 

exame clínico é conhecido por ser impreciso na avaliação da resposta à 

quimioterapia neoadjuvante [33].      

Na síntese de dados de seis estudos, a precisão geral do exame clínico foi de 

57%, o valor preditivo positivo (VPP) foi de 91% e o valor preditivo negativo (VPN) 

foi de 31% [37].      

As principais limitações relacionadas ao exame clínico são: detecção de 

tumores pequenos (<2,0 cm), especialmente em pacientes com mamas densas; 

avaliação de tumores cujas margens são mal delimitadas e nas pacientes que 

apresentam fibrose residual após a QTneo [38].      
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Dessa maneira, apenas o exame clínico não é suficiente, e uma avaliação 

por imagem precisa é essencial para o monitoramento da resposta à QTneo em 

pacientes com câncer de mama [33].      

2.8.2 Mamografia e ultrassonografia  

 
 A mamografia e a ultrassonografia mamária são as modalidades de imagem 

mais utilizadas para o diagnóstico de tumores e o acompanhamento da 

quimioterapia neoadjuvante. No entanto, eles têm uma precisão variável para 

avaliar os tumores residuais após a quimioterapia neoadjuvante devido às 

alterações pós-tratamento, como o desenvolvimento de fragmentação tumoral e 

fibrose [33].      

Em estudo com 189 pacientes conduzido por Chagpar et al. avaliou-se a 

precisão do exame clínico, ultrassonografia e mamografia na predição das 

dimensões do tumor mamário residual após a QTneo e mostrou-se que as 

estimativas dimensionais foram apenas moderadamente correlacionadas com o 

tamanho do tumor patológico residual (coeficientes de correlação: 0,42, 0,42 e 0,41, 

respectivamente), com uma acurácia que variou em 1 cm para mais ou para menos 

em 66% dos pacientes no exame clínico, 75% na ultrassonografia e 70% na 

mamografia [39].      

MAMOGRAFIA  

 A redução do tamanho e da densidade do nódulo são os indicadores mais 

comuns e confiáveis de resposta à QTneo na mamografia, ao passo que as 
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alterações relacionadas às calcificações malignas são frequentemente equivocadas 

[33].      

A aparência mamográfica inicial do tumor aumenta a precisão da mamografia 

na predição do tamanho residual do tumor. Huber et al relataram que, para os 

tumores que se apresentam como nódulos com margens bem definidas na 

mamografia pré-tratamento, a acurácia da mamografia pós-tratamento era alta (r = 

0,77), enquanto para os nódulos com margens mal delimitadas, a correlação era 

menor (r = - 0,19) [40]. 

Já em relação às calcificações, elas podem aumentar, diminuir ou 

permanecer estáveis após a quimioterapia neoadjuvante. Um estudo recente 

analisou retrospectivamente 494 pacientes com carcinoma invasivo submetidas à 

QTneo [41].  Embora a redução tumoral tenha sido correlacionada à RPC, não 

houve correlação entre a alteração na extensão das calcificações após a 

quimioterapia neoadjuvante e a resposta patológica completa. As calcificações 

observadas na mamografia após a QTneo foram relacionadas ao tumor em 49% 

dos casos e a achados benignos em 41% dos casos, na avaliação da peça cirúrgica. 

Pacientes cujos tumores eram RE+ apresentaram uma porcentagem 

significativamente maior de calcificações malignas residuais em detrimento às 

pacientes com tumores negativos para receptor de estrogênio, sugerindo que os 

padrões de resposta são baseados em características biológicas do tumor [41].   

Moskovic et al., em um estudo sobre 22 pacientes com câncer de mama 

tratados localmente que foram submetidos a quimioterapia neoadjuvante, 
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demonstraram que a persistência de um padrão maligno de calcificações e de 

distorção arquitetural foram as maiores dificuldades na interpretação das lesões 

residuais após a quimioterapia [42].    

As principais dificuldades encontradas na interpretação de mamografias pós-

QT neoadjuvante são: (1) mamas densas, que não permitem reconhecer resposta 

patológica completa, assim como avaliação adequada da extensão da lesão (2) 

persistência de calcificações consideradas suspeitas na mamografia (3) dificuldade 

em reconhecer multifocalidade e multicentricidade [43].       

ULTRASSONOGRAFIA  

● Ultrassonografia convencional 

A ultrassonografia (US) é mais precisa que a mamografia em estimar tumores 

residuais, conforme reportado na maioria dos estudos científicos [33].      

Keune et al. analisou retrospectivamente 192 pacientes com câncer de mama 

e relatou que a ultrassonografia foi mais precisa do que a mamografia na 

mensuração da doença residual após a QTneo; a ultrassonografia foi capaz de 

dimensionar a doença residual em 91,3% dos casos em comparação com apenas 

51,9% por mamografia (p <0,001). No entanto, não houve diferença na capacidade 

da mamografia e da ultrassonografia em prever resposta patológica completa. 

Quando ambos não encontraram doença residual, a probabilidade de RPC foi de 

80% [38].  
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O uso conjunto da mamografia e da ultrassonografia melhorou a acurácia em 

prever resposta completa patológica à QTneo em relação à utilização de qualquer 

uma das modalidades individualmente [44]. 

Entretanto, conforme supracitado, a RM ainda é superior à ultrassonografia 

convencional na avaliação da resposta à QTneo e isto se deve basicamente devido 

à grande dificuldade da ultrassonografia em avaliar fragmentação tumoral pós-

QTneo, assim como diferenciar tumor residual de fibrose.   

● Ultrassonografia aliada a novas técnicas funcionais  

Nos últimos anos, diversos estudos têm aliado tecnologias de avaliação 

funcional à ultrassonografia, visando melhorar a acurácia desta técnica.  

A elastografia mamária é um dos exemplos de avaliação ultrassonográfica 

funcional, que avalia objetivamente a rigidez tumoral, além das características 

morfológicas do tumor e da vascularização avaliada pela ultrassonografia com 

Doppler. Estudos relatam que a rigidez tumoral está associada à progressão do 

tumor, incluindo a carcinogênese e fatores estromais. Hayashi et al. descobriram 

que os tumores com pouca rigidez apresentavam taxas de RPC estatisticamente 

mais altas em relação aos tumores com alta rigidez (p = 0,003) e sugeriram que a 

elastografia tem valor preditivo para a resposta à quimioterapia neoadjuvante [45]. 

Evans et al. mostraram que as medidas da elastografia “shear-wave” de rigidez do 

tumor pré-tratamento mostraram uma relação estatisticamente significante com a 

resposta patológica do câncer de mama invasivo à quimioterapia neoadjuvante [46]. 

Jing et al. descobriram que a rigidez tumoral após dois ciclos de quimioterapia 
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neoadjuvante apresentou redução estatisticamente significativa em pacientes que 

apresentaram resposta ao tratamento (p <0,001), mas não nas que não 

responderam (p = 0,172) [47]. 

A ultrassonografia contrastada mostrou-se promissora, tanto qualitativa 

quanto quantitativamente, na avaliação das alterações do fluxo sanguíneo 

intratumoral no cenário neoadjuvante. O meio de contraste utilizado na 

ultrassonografia possui microbolhas que permanecem no interior dos vasos 

tumorais, refletindo a neovascularização do tumor e permitindo a visualização de 

imagens detalhadas dos vasos tumorais e fluxo sanguíneo [48]. 

Estudos recentes relatam que as dimensões do tumor são avaliadas com 

maior precisão na ultrassonografia contrastada quando comparada à convencional, 

adicionalmente, a utilização do meio de contraste permite detectar áreas de necrose 

central sem liquefação (não caracterizáveis na ultrassonografia convencional), 

sendo também possível verificar na ultrassonografia com contraste uma alta 

correlação entre mudanças de  perfusão sanguínea intratumoral e eficácia da 

quimioterapia neoadjuvante [49, 50]. 

A sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo 

negativo (VPN) da ultrassonografia com contraste para prever resposta completa 

patológica após QTneo foram de 80%, 98%, 88,9% e 96% [51].  Amioka et al. 

compararam a ultrassonografia contrastada à RM e ao PET/CT em 63 pacientes 

submetidas à QTneo e descobriram que a especificidade e acurácia eram maiores 

para a US com contraste que para o PET/CT (78% versus 53% [p = 0,02] e 84% 
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versus 70% [p = 0,057], respectivamente) e a sensibilidade da US com contraste foi 

maior que a da RM (96% versus 70%; p = 0,047) [48].   

Outras vantagens possíveis da ultrassonografia com contraste são: baixo 

custo, pode ser realizada no leito da paciente, efeitos adversos são raros e não há 

risco de exposição à radiação ou nefrotoxicidade.  

Existem ainda duas novas técnicas aliadas à ultrassonografia que são a 

ultrassonografia quantitativa e a imagem ótica.  

A ultrassonografia quantitativa é uma técnica de avaliação tecidual baseada 

no estudo da frequência da transmissão do sinal ultrassonográfico pelos tecidos e 

monitora a efetividade da QTneo através da detecção de células intratumorais 

mortas no início do tratamento [52].   

A espectroscopia óptica de difusão é uma técnica que utiliza fibra ótica para 

emitir luz de baixa frequência até a região analisada, permitindo a avaliação do 

status hemodinâmico do tecido, refletindo o status da microvasculatura tecidual e, 

consequentemente, da angiogênese. Além disso, mede os conteúdos de água e 

lipídios, que demonstraram estar associados a alterações durante a QT-

neoadjuvante [53].   

Tran et al. relataram que os parâmetros da ultrassonografia quantitativa e da 

espectroscopia óptica de difusão são marcadores estatisticamente significantes 

para a resposta patológica à quimioterapia neoadjuvante após 1 semana de 

tratamento (p <0,001) e podem se tornar marcadores de resposta ao tratamento, 

facilitando avaliar as terapias guiadas por resposta [52]. Um estudo prospectivo 
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multicêntrico recente, o ACRIN 6691 avaliou a capacidade da espectroscopia óptica 

por difusão em prever resposta completa patológica no contexto da quimioterapia 

neoadjuvante, com resultados promissores para a previsão de resultados clínicos 

[54].  

Em suma, a ultrassonografia convencional tem importante papel na avaliação 

por imagem pós QTneo, entretanto, apresenta diversas limitações que estão sendo 

estudadas e podem potencialmente ser reduzidas aliando-se novas técnicas de 

avaliação funcional conforme supracitado, com resultados promissores, porém sua 

aplicação para a predição e monitoramento de resposta à QTneo requerem maior 

embasamento científico. 

• Ultrassonografia na avaliação da resposta linfonodal axilar  

A resposta patológica completa da axila é alcançada em 40-75% das 

pacientes com doença linfonodal positiva confirmada por biópsia que realizam QT 

neoadjuvante [55, 56]. Portanto, a avaliação por imagem da axila antes e após a 

QTneo pode afetar o manejo da doença.  

A ultrassonografia é uma modalidade rápida, não-invasiva e de baixo custo 

para avaliação dos linfonodos axilares. Uma metanálise de nove estudos de Alvarez 

et al [57].  mostrou que a sensibilidade geral e a especificidade da ultrassonografia 

para a detecção de metástases nodais axilares foram de 82% (intervalo, 68-92%) e 

96% (intervalo, 80-97%), respectivamente. A biópsia orientada pela ultrassonografia 

aumentou a especificidade para 100%. Uma análise multimodalidade retrospectiva 

sobre a detecção de doença positiva linfonodal após a quimioterapia neoadjuvante 
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mostrou que o ultrassom apresentou a maior sensibilidade (70%), seguido pelo FDG 

PET/ CT (63%) e RM (61%) [58].   

Alvarado et al. mostraram que os linfonodos axilares previamente alterados 

que apresentaram características morfológicas de normalidade na ultrassonografia 

pós QTneo, foram correlacionados com altas taxas de resposta patológica completa 

[59].  

Entretanto, embora a ultrassonografia seja uma excelente modalidade de 

avaliação dos linfonodos axilares, com elevada sensibilidade e especificidade, a 

avaliação por imagem da axila ainda não é capaz de suplantar a necessidade de 

estadiamento cirúrgico da axila em pacientes com câncer de mama pós QT-

neoadjuvante.           

2.8.3 Ressonância magnética 

 
A RM é capaz de avaliar a morfologia e dimensão do tumor, assim como a 

sua atividade funcional, o que faz dela o principal método de imagem na avaliação 

do tumor residual pós QT-neoadjuvante atualmente.  

Em relação à morfologia tumoral, a resposta pode ser classificada em 

completa, parcial (concêntrica, concêntrica com lesões periféricas, fragmentada ou 

distorção arquitetural), estabilidade ou progressão. Já em relação aos critérios de 

mensuração das lesões na RM pós-quimioterapia para avaliação de resposta, 

embora necessite de maior padronização, o mais utilizado é o volumétrico (lesão 

mensurada nos três eixos), podendo ser classificada em desaparecimento, redução 
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(> 65%) e progressão (>20%).  Um outro critério para avaliar dimensão do tumor 

pós-tratamento é o RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), no qual 

se mede apenas o maior eixo da lesão residual, menos utilizado em tumores 

mamários, porém largamente utilizado em outros tumores. 

A utilização do contraste paramagnético na RM permite a detecção de 

angiogênese tumoral, alterações relacionadas à microcirculação do tumor e 

absorção do contraste como resultado do aumento permeabilidade dos novos vasos 

que se formam nos tumores em crescimento [60].     

De acordo com os objetivos para os quais a QTneo é aplicada, a RM pode 

ser utilizada para diferentes fins: demonstrar resposta ao tratamento sistêmico (ou 

falta de resposta) o mais cedo possível e dessa maneira auxiliar na adaptação do 

regime em caso de resposta fraca, excluir ou demonstrar a extensão da possível 

doença residual e orientar a cirurgia subsequente e por fim, a imagem de RM 

também é utilizada para monitorar o grau de resposta à quimioterapia de indução 

como marcador substituto de RPC, isto é, para orientar a continuidade do 

tratamento sistêmico [60].     

Está bem estabelecido na literatura que a avaliação de resposta, bem como 

avaliação de tumor residual, por meio de imagem convencional (mamografia ou 

ultrassonografia) é menos precisa do que a avaliação dinâmica com a RM 

contrastada [60]. A RM mostrou maior acurácia em predizer doença residual após 

QTneo que o exame clínico e outros métodos de imagem convencionais [61].      
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Em estudo comparando a acurácia da RM em relação ao exame físico, 

Rosen et al. mostraram que a RM apresentou um coeficiente de correlação com a 

histologia de 0,75 e o exame físico de 0,61 [62]. Já em um estudo multi-institucional 

com 41 mulheres que apresentavam tumores de mama palpáveis e estádio clínico 

IIB e III, Yeh et al [35] relataram que a RM teve a melhor correlação com a patologia 

quando comparada ao exame físico, mamografia e ultrassom ao passo que dados 

de 216 pacientes que realizaram QTneo no estudo I-SPY também demonstraram 

que a RM foi um preditor mais forte de resposta patológica que a avaliação clínica 

[63].   

Embora o desempenho da RM seja superior ao exame clínico e outros 

métodos de imagem na predição da resposta patológica, sua acurácia em predizer 

RPC ainda é limitada [25]. 

Em uma metanálise com 25 estudos sobre a habilidade da RM em predizer 

RPC, as estimativas agregadas de sensibilidade e especificidade foram de 0,63 e 

0,91, respectivamente, e foram relacionadas à taxa de RPC [64].   

A sensibilidade, especificidade e precisão relatadas para a RM com contraste 

na avaliação de doença residual foi de 86–92%, 60–89%, e 76–90%, 

respectivamente [33]. Uma metanálise de 44 estudos entre 1990 e 2008, incluindo 

2050 pacientes que fizeram exames de imagem para avaliação de doença residual 

pós-QTneo mostrou que a RM geralmente tem maior sensibilidade (83-87%) e uma 

especificidade bastante heterogênea (54-83%) [7].    
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Mais recentemente, os estudos têm avaliado a precisão da RM em prever a 

resposta patológica completa, pois esta demonstrou correlação com a sobrevida 

global a longo prazo e, portanto, pode ser usada para estratificação de tratamento 

posterior [60].   

Os resultados dos estudos mostraram que essa avaliação da resposta 

depende do perfil biológico dos cânceres de mama e descobriu que a precisão com 

a qual a imagem de RM é capaz de prever a resposta patológica completa é 

modulada pelo tipo de câncer, especificamente seu status de receptor.  

A acurácia da RM em avaliar resposta varia de acordo com o status dos 

receptores hormonais e HER2. Chen et al. demonstraram que a precisão 

diagnóstica da RM para avaliar a resposta é melhor em tumores positivos para 

HER2 do que os cânceres HER2-negativos [65]. De Los Santos et al. avaliou a 

capacidade da RM em prever RPC em 179 das 764 (23,4%) pacientes que a 

obtiveram. A precisão geral foi de 74%. O maior valor preditivo positivo foi em 

pacientes com doença triplo-negativa e HER2-positiva, provavelmente devido à 

maior taxa de RPC [4].     

O tipo de regime quimioterápico também influencia a acurácia com que a RM 

prevê a resposta ao tratamento. Em pacientes pós-QTneo incluindo taxanos, a 

precisão com que a RM prevê RPC e/ou demonstra doença residual é 

substancialmente menor do que em pacientes após quimioterapia sem taxano. 

O efeito dos taxanos parecem representar uma mistura de efeitos 

antimitóticos específicos, além de antiproliferativo e antivascular inespecífico 
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(antiangiogênico). Esta afirmação contida no estudo de Schrading e Kuhl [60] é 

apoiada pela observação de que a quimioterapia contendo taxano reduz o realce 

detectável pela RM tanto na lesão maligna, quanto no tecido mamário normal a um 

padrão de realce similar (ou seja, induziu a uma supressão quase completa do 

realce não apenas nos cânceres de mama mas também nas lesões benignas e no 

realce de fundo do tecido fibroglandular normal).  

Observou-se também, no mesmo estudo, que a redução do realce 

observável nos cânceres de mama independe do grau de resposta histológica ao 

tratamento (isto é, mesmo pacientes com doença residual exibem uma quase 

completa supressão do realce, semelhante aos pacientes com RPC). Isso sugere 

que o modo de ação antiangiogênico inespecífico dos taxanos pode até mesmo 

dominar os efeitos detectáveis de imagem de RM e anular os efeitos mediados e 

mensuráveis por sua atividade antimitótica. O modo de ação antiangiogênica parece 

estar associado especificamente aos taxanos; as observações acima mencionadas 

não foram feitas em pacientes que receberam QTneo sem taxanos [60]. 

Após a QTneo com taxano, a redução percentual de realce é semelhante nos 

cânceres com resposta patológica parcial (93,9%) ou com resposta patológica 

completa (RPC) (81,8%) e, portanto, não se correlaciona com o grau de resposta 

patológica. 

Em pacientes utilizando taxanos, os achados de imagem da RM para 

resposta ao tratamento foram consistentemente superestimados; no estudo de 

Schrading e Kuhl [60], esse foi o caso em 66,7% (14 de 21) das pacientes sem RPC. 
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Tais resultados falso-negativos (FN) na RM para doença residual são 

compreensíveis se apenas focos tumorais residuais dispersos pequenos estiverem 

presentes no exame histológico. Entretanto, entre os 21 pacientes que 

apresentaram doença residual após QTneo com taxanos, 13 apresentaram tumores 

residuais significativos, com um tamanho médio de 13 mm. Destes tumores, 10 

apresentaram uma ausência completa de realce na RM, confirmando que eram FN 

pela supressão de realce do tumor viável induzida pelo taxano, e não pela falta de 

resolução espacial.  

Uma segunda implicação clínica prática da influência dos taxanos na análise 

da resposta ao tratamento pós QT-neoadjuvante na RM resulta do fato de que os 

efeitos antiangiogênicos dos taxanos são inespecíficos - isto é, eles afetam os 

cânceres de mama e as lesões benignas em um grau similar. Desta maneira, se a 

paciente possui uma lesão que desaparece após a QTneo, pode-se pensar que 

correspondia a um câncer de mama, porém, essa dedução não é apropriada na 

vigência de QTneo com taxano.   

Diversos estudos recentes têm mostrado resultados interessantes aliando a 

técnica convencional de RM de mama com contraste, por exemplo a sequências de 

difusão, espectroscopia ou avaliando outros aspectos do tumor, como padrão de 

realce pré-QTneo, assim como padrão morfológico de resposta, objetivando 

melhorar a performance da RM em predizer RPC, evitando dessa maneira 

superestimação ou subestimação da doença residual. 
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No estudo de Santamaría, G, et al, a ausência de realce tardio dos tumores 

após a QT-neoadjuvante apresentou associação estatisticamente significante com 

RPC (p< 0,001), assim como a razão de ADC (apparent diffusion coeficient), uma 

variável calculada pela divisão do ADC pós tratamento pelo ADC pré tratamento, 

que também foi significativamente maior no grupo com RPC (p= 0,009). Um modelo 

combinando o subtipo tumoral, realce tardio e razão de ADC teve a maior 

associação com resposta patológica, atingindo uma área abaixo da curva de 92% 

[66]. 

Eom, H, et al, em estudo para avaliar achados preditivos de resposta tumoral 

para cânceres triplo-negativos na RM com contraste, mostraram que um padrão de 

realce homogêneo dessas lesões na RM pré-QT e a observação de um padrão de 

redução concêntrica do tamanho da lesão na RM pós-QTneo estão associados a 

RPC em pacientes com tumores triplo negativos [67]. No estudo de Bae M.S, et al,, 

as características que indicaram que a RPC poderia ser alcançada nos tumores 

triplo negativos foram: forma oval ou redonda, baixo sinal intratumoral ou ausência 

de edema peritumoral em T2. A presença de edema peritumoral esteve associada 

à pior resultado [68]. 

Embora as alterações no tamanho do tumor durante a QTneo sejam um bom 

preditor da resposta final à quimioterapia, parâmetros funcionais adicionais como a 

espectroscopia podem predizer quem serão as pacientes que respondem e as que 

não respondem ao tratamento, mesmo antes da redução das dimensões tumorais. 

A espectroscopia por RM permite a detecção dos picos de compostos metabólicos 
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na RM, tais como a colina, comumente presente em tumores mamários malignos e 

ausente em lesões benignas ou tecido normal. As alterações no metabolismo 

intracelular pré e pós-tratamento podem ser detectadas antes de qualquer alteração 

morfológica do tumor. Existe, entretanto, uma falta de padronização dos estudos em 

relação à técnica de aquisição dos valores da colina na espectroscopia, assim como 

um valor considerado “cut-off” para pacientes que apresentam ou não resposta ao 

tratamento, portanto, apesar de ser uma técnica bastante promissora, ainda requer 

maior padronização e embasamento científico [69].  

O ACRIN 6657/I-SPY Trial é um estudo clínico multicêntrico que integra 

dados da RM de mamas e biomarcadores moleculares para avaliar a resposta 

tumoral à quimioterapia neoadjuvante. Em artigo publicado em 2012 baseado nos 

dados do ACRIN 6657/I-SPY [63], os autores afirmaram que os achados da RM são 

preditores mais fortes de resposta patológica à QTneo que a avaliação clínica e que 

o volume avaliado pela RM é superior ao diâmetro na predição do resultado 

patológico. Além disso, o estudo aponta também que a maior vantagem relativa da 

RM na habilidade em predizer resposta se dá no início do tratamento de 

quimioterapia neoadjuvante. 

Já em 2016, novo artigo foi publicado com dados suplementares do ACRIN 

6657, avaliando a capacidade da RM em predizer sobrevida livre de doença, relatou 

que o volume tumoral funcional (VTF) calculado na RM, é um preditor mais forte de 

sobrevida livre de doença do que a resposta patológica completa, sendo capaz de 

fazer esta predição após um único ciclo de quimioterapia neoadjuvante. Dessa 
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maneira, o VTF foi considerado um biomarcador por imagem para resposta ao 

tratamento e desfecho da paciente a longo prazo [61]. 

Embora a RM seja o método de escolha para avaliação de resposta à 

quimioterapia neoadjuvante, por ser superior ao exame clínico e a outros métodos 

de imagem, e apesar de todos os esforços para melhorar cada vez mais o seu 

desempenho, aliado técnicas funcionais à imagem da RM, este método está longe 

de ser ideal e apresenta limitações tais como os resultados falso-negativos, nos 

quais a ausência de realce parece estar relacionada à uma redução da 

vascularização tumoral sem representar resposta patológica completa; falso-

positivos, nos quais o realce residual pode representar inflamação, fibrose ou realce 

parenquimatoso de fundo. 

Considerando suas vantagens e desvantagens, além de perspectivas futuras 

no uso da RM aliada aos métodos funcionais e conhecimentos de “machine 

learning” e “radiomic models”, pode-se afirmar que, para avaliação de pacientes 

com câncer de mama tratadas com quimioterapia neoadjuvante, é a modalidade de 

imagem mais precisa para avaliar extensão da lesão, além de fornecer informação 

prognóstica. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Principal  

 
Determinar possíveis preditores de resposta patológica completa na imagem de 

RM pré-tratamento, numa coorte de pacientes que apresentou resposta completa 

na RM pós-quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama. 

3.2 Objetivos Secundários  

 
a) Avaliar a correlação entre a presença de calcificações residuais na 

mamografia pós-QTneo e presença ou ausência de resposta patológica completa. 

b) Avaliar o impacto preditivo das variáveis clínicas e moleculares na resposta 

patológica completa pós-quimioterapia neoadjuvante nessa coorte de mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Seleção das Pacientes 

 
Este é um estudo retrospectivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa; 

a exigência de consentimento informado foi dispensada. As pacientes elegíveis 

incluíram mulheres que realizaram RM antes e após a quimioterapia neoadjuvante 

para câncer de mama unilateral, preencheram os critérios para resposta completa 

na RM (definida como ausência de realce na topografia prévia do tumor em todas 

as fases pós-contraste, destacadamente nas fases tardias) e que receberam 

tratamento cirúrgico e estudo anatomopatológico.  

Em nosso banco de dados de RM das mamas, identificamos 763 pacientes 

com câncer de mama que se submeteram a QTneo entre janeiro de 2010 e 

setembro de 2016. Excluímos 80 pacientes que não fizeram RM antes ou após a 

QTneo, 536 com resposta incompleta na RM, 8 pacientes com carcinoma 

inflamatório (tumor agressivo com prognóstico reservado, sem indicação de cirurgia 

conservadora), 4 com dados desconhecidos e duas com múltiplas comorbidades 

que não realizaram tratamento cirúrgico.  

As imagens de RM das 133 pacientes restantes foram revisadas por dois 

radiologistas especialistas em imagem da mama (C.S. e L.F.C., com 13 e 20 anos 

de experiência, respectivamente); outras 18 pacientes foram excluídas devido à 

resposta incompleta na RM após consenso entre os revisores, não tendo havido 

discordância para estes casos entre os observadores, provavelmente devido ao 

estrito critério de resposta radiológica completa adotado para o estudo. O grupo de 
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estudo final (Figura 1) incluiu 115 mulheres (idade média, 49,4 anos ± 10; variação, 

29-73 anos). Os relatórios mamográficos pós-tratamento, realizados por 

radiologistas especialistas em radiologia mamária, também foram revisados e os 

achados (calcificação, assimetria, nódulo, distorção arquitetural) classificados de 

acordo com o léxico do BI-RADS® [70].  

Os relatórios das mamografias pré-tratamento foram revisados apenas para 

as pacientes que apresentaram calcificações residuais na mamografia pós-QTneo, 

já que a análise deste grupo consistiu em um objetivo secundário desta pesquisa. 

O tipo de calcificação assim como a sua extensão, foram considerados 

conforme descrição no relatório da mamografia.  

 

 

Figura 1 - Fluxograma da população do estudo 
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Os estudos de imagem, tratamentos recomendados e as análises 

histopatológicas seguiram os padrões institucionais, contribuindo para a 

consistência dos dados obtidos. 

 

4.2 Manejo terapêutico 

 
A terapia sistêmica neoadjuvante foi baseada nas características do tumor, 

idade e comorbidades [71, 72], sendo todos os casos discutidos individualmente por 

uma equipe multidisciplinar. Na ausência de contraindicações médicas, a 

quimioterapia incluiu antraciclinas e taxanos. Trastuzumab foi utilizado em pacientes 

com tumores HER2-positivos. Os critérios para cirurgia após a QTneo seguiram os 

mesmos princípios da cirurgia como terapia primária, incluindo a remoção de todas 

as calcificações residuais malignas/indeterminadas caracterizadas no local do 

tumor vistos à mamografia. A radioterapia adjuvante foi recomendada para todas as 

pacientes com câncer de mama localmente avançado, independentemente da 

resposta a QTneo [71, 72]. 

4.3 Protocolo de ressonância magnética 

 
Os exames de ressonância magnética de ambas as mamas foram realizados 

em pacientes na posição prona, usando uma unidade de RM de 1,5 T (Signa; GE 

Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin) com bobina de quatro canais dedicada 

para mama. O protocolo foi composto de uma sequência gradiente-eco rápida com 

supressão de gordura ponderada em T1 axial (ângulo de rotação, 15º; campo de 
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visão, 30 x 30 cm; tamanho de matriz 352 x 352; espessura de corte, 3,0 mm sem 

lacuna) e do estudo dinâmico, que incluiu sequências vibrant com supressão de 

gordura ponderada em T1 axial (ângulo de rotação, 15º; campo de visão, 30 x 30 

cm; tamanho da matriz 512 x 512; espessura do corte, 2,0 mm sem lacuna) sendo 

uma aquisição pré-contraste e quatro séries dinâmicas pós-contraste, a primeira 

após flush com solução salina (20 ml, <120 segundos) após a administração 

intravenosa de contraste a base de gadolínio, sem intervalo entre as sequências, 

usando um injetor automático (Medtron AG ; Saarbrucken, Alemanha) a uma dose 

de 0,1 mmol por quilograma de peso corporal e a uma taxa de 2 ml/s. Foi realizado 

pós-processamento, incluindo subtração e projeção de máxima intensidade. 

4.4 Dados clínicos 

 
Os registros médicos, tanto da biópsia percutânea quanto da peça cirúrgica, 

foram revisados para análise das características clínicas e tumorais, incluindo status 

do receptor de estrogênio (RE) (positividade definida como coloração nuclear de 1% 

utilizando método de imuno-histoquímica padrão), status do receptor de 

progesterona (RP) e status do HER2 (positividade definida como uma pontuação 

HER2 de 3+ ou amplificação do gene por hibridização fluorescente in situ em 

tumores com uma pontuação HER2 de 2+). Os subtipos moleculares definidos 

foram RH-positivo/HER2-negativo, RH-positivo/HER2-positivo, RH-negativo/HER2-

positivo e TN. Para ser classificado como receptor hormonal (RH) positivo, foi 

considerada a positividade do receptor de estrogênio e/ou progesterona; o status 

do receptor de hormônio negativo foi definido como negativo para ambos os 
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receptores. Em relação ao Ki-67, este foi considerado baixo quando <15% e alto 

quando >15%. 

Os dados obtidos em relatórios médicos incluíram regime de quimioterapia, 

morfologia e distribuição do tumor na RM pré-QTneo (Figura 2), além do tamanho 

do tumor residual na patologia. Para a morfologia e distribuição do tumor na RM 

pré-QTneo, as lesões foram classificadas conforme sua distribuição em: lesão 

única, multifocal (mesmo quadrante ou <5 cm de distância) ou multicêntrica 

(quadrantes diferentes ou >5 cm de distância). Para as doenças multifocal e 

multicêntrica, o tamanho foi determinado para a extensão total da doença quando a 

distância entre as lesões era menor ou igual a 2,0 cm e utilizou-se a medida da 

maior lesão, quando o intervalo entre as lesões excedia essa distância. 

A morfologia da lesão foi determinada com base no relatório do exame, 

seguindo os critérios do léxico ACR-BIRADS [70].  
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Figura 2- Morfologia e distribuição do tumor na RM pré-QTneo baseadas no 
léxico ACR BI-RADS [70] 

 

4.5 Patologia 

 
O relatório patológico inclui o tamanho e celularidade do tumor residual, o 

número de linfonodos axilares positivos e o tamanho da maior metástase linfonodal 

[73]. Resposta patológica completa (RPC) foi definida como a ausência de 

carcinoma invasivo na mama e axila, independentemente da presença de CDIS. 

Apesar das controvérsias envolvendo a definição de RPC, esta é a definição mais 

aceita na literatura na atualidade. 
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4.6 Análise Estatística 

 
As características quantitativas foram descritas de acordo com os grupos 

usando medidas resumo e comparadas entre os grupos usando o teste t-Student 

[74]. As características qualitativas foram descritas de acordo com grupos com 

frequências absolutas e relativas, e a associação com um grupo foi avaliada com o 

teste Qui-quadrado ou testes exatos (teste exato de Fisher ou teste da razão de 

verossimilhança). 

O Odds Ratio de cada variável em relação à resposta patológica completa foi 

estimado utilizando intervalos de confiança de 95% com o uso de regressão 

logística bivariada [75]. Foi estimado o modelo de regressão logística múltipla com 

as variáveis de interesse “full model” para avaliar conjuntamente as características 

que influenciaram na RPC [75]. A correlação entre a extensão das calcificações 

residuais na mamografia pós-QTneo e o CDIS na patologia cirúrgica foi avaliada 

usando o coeficiente de correlação de Pearson. Foi utilizado o software IBM-SPSS 

for Windows versão 20.0, com nível de significância de p <0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características das pacientes e dos tumores  

 
A média de idade da coorte de mulheres incluídas no estudo foi de 49,4 anos, 

com desvio padrão de 10 anos. Das 115 pacientes, 96 (83%) apresentavam 

carcinoma ductal invasivo (CDI) com predomínio de alto grau nuclear e histológico 

(Tabela 1). Em relação aos subtipos de tumor, 30,7% (35 de 114) eram RH-

positivo/HER2-negativo, 21,9% (25 de 114) eram RH-positivo/HER2-positivo, 18,4% 

(21 de 114) eram RH-negativo/HER2-positivo e 28,9% (33 de 114) eram TN; uma 

paciente não foi classificada (RE negativo e status do receptor de progesterona 

desconhecido). O índice de proliferação mitótica Ki-67 foi maior ou igual a 15% em 

95,6% dos tumores (109 de 114) (Tabela 1).  
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Tabela 1- Características da população e tumor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setenta e três pacientes (64%) receberam antraciclina, ciclofosfamida e 

taxano, e 32,5% (37 de 114) receberam o mesmo regime com a adição de terapia 

direcionada ao HER2, para doença HER2-positiva. Quatro pacientes (3,5%) 

receberam taxano e agentes anti-HER2 (Tabela 2). 

O tamanho médio da lesão na RM pré-QTneo foi de 5,1 cm ± 2,7 cm 

(mediana de 4,4 cm, variando de 1,2–15,0 cm). A maioria das pacientes apresentou 

lesão única na RM pré-tratamento (74 pacientes, 65,5%), 23,9% (27 pacientes) 

apresentaram lesão multifocal e 10,6% (12 pacientes) apresentaram lesões 

multicêntricas (Tabela 2). 

CDI: carcinoma ductal invasivo; GH: grau histológico; GN: grau nuclear; HER2: 
receptor do fator de crescimento 2; RH: receptor hormonal; RE: receptor de 
estrogênio; RP: receptor de progesterona. 

Idade (anos) 
média ± DP 49.4 ± 10 
mediana (mín.; máx.) 49.5 (29.3; 73.6) 
Tipo/grau histologico na biopsia, n (%) 
CDI GN2GH2 22 (19,1) 
CDI GN3GH3 56 (48,7) 
CDI GN2GH3 2 (1,7) 
CDI GN3GH2 16 (13,9) 
Outras 19 (16,5) 
RE, n (%) 
Negativo 58 (50,4) 
Positivo 57 (49,6) 
RP, n (%) 
Negativo 63 (56,3) 
Positivo 49 (43,8) 
HER2, n (%) 
Negativo 68 (59,1) 
Positivo 47 (40,9) 
Subtipo molecular, n (%) 
RH+HER2- 35 (30,7) 
RH+HER2+ 25 (21,9) 
RH-HER2+ 21 (18,4) 
RH-HER2- 33 (28,9) 
Ki 67, n (%) 
<15% Baixo 5 (4,4) 
>15% Alto 109 (95,6) 
Houve ausência de informação nas variáveis 

Variável Descrição 
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Houve um predomínio de mastectomia (56,5%, 65 pacientes) como opção 

terapêutica em relação à cirurgia conservadora (43%, 50 pacientes) (Tabela 2). 

No que se refere aos achados da mamografia pós-QTneo, 37 pacientes 

(36,3%) não apresentaram lesão residual visível, 34 (33,3%) apresentaram 

calcificações residuais, 10 (9,8%) apresentaram assimetria, 13 (12,7%) mostravam 

um nódulo e 8 (7,8%) apresentavam distorção arquitetural como achado 

mamográfico (Tabela 2). 

A morfologia da lesão na RM-pré tratamento também foi considerada, tendo 

havido predomínio de dois tipos de lesão, o nódulo único (morfologia tipo 1), 

apresentado por 58 pacientes (50,9%) e o nódulo principal associado a um nódulo 

ou foco satélite com distribuição multifocal (morfologia tipo 2), ocorrendo em 24 

pacientes (21,1%).  (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Características da população e tumor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Preditores de RPC em pacientes com ressonância magnética negativa 
após a QTneo 

 
A taxa geral de RPC em pacientes com resposta completa na RM após a 

quimioterapia neoadjuvante foi de 53,9 % (62 de 115) (Tabela 2).  

Regime quimioterapico, n (%) 
ACT 73 (64) 
ACTH 37 (32,5) 
TH 4 (3,5) 
Tamanho TU RM pré-QT (cm) 
média ± DP 5,1 ± 2,7 
mediana (mín.; máx.) 4,4 (1,2; 15) 
Distribuicao do TU na RM pré-QT, n (%) 
Lesao unica 74 (65,5) 
Multifocal 27 (23,9) 
Multicêntrico 12 (10,6) 
Tipo cirurgia, n (%) 
Cirurgia conservadora 50 (43,5) 
Mastectomia 65 (56,5) 
Achados na MMG pós-QT, n (%) 
Sem lesão 37 (36,3) 
Calcificacao residual 34 (33,3) 
Assimetria 10 (9,8) 
Nódulo 13 (12,7) 
Distorção arquitetural 8 (7,8) 
Morfologia da lesão na RM pré-QT, n (%) 
1 58 (50,9) 
2 24 (21,1) 
3 8 (7) 
4 9 (7,9) 
5 8 (7) 
6 7 (6,1) 
Resposta patológica completa, n (%) 
Nao 53 (46,1) 
Sim 62 (53,9) 
Houve ausência de informação nas variáveis 

Variável Descrição 

ACT: antraciclina, ciclofosfamida e taxano; ACTH: antraciclina, ciclofosfamida, taxano e 
herceptin (trastuzumab); TH: taxano e herceptin (trasntuzumab) 
Para tipo de lesão na RM pré-QT: vide figura 2 
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O fator idade não se apresentou como preditor de resposta patológica 

completa na análise bivariada (p = 0,689) (Tabela 3). 

Pacientes com tumores RH-HER2+ e TN consistentemente apresentaram 

maiores chances de atingir RPC, e a positividade dos receptores de estrogênio e 

progesterona foi associada a taxas mais baixas de RPC (RH+HER2- 25,7%, 9 de 

35; RH+HER2+ 40%, 10 de 25; RH-HER2+ 61,9%, 13 de 21; TN 87,9%, 29 de 33; 

p <0,001) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Descrição da RPC de acordo com as características da paciente e 
do tumor e resultado da análise bivariada 

 

 

 

 

CDI: carcinoma ductal invasivo; GH: grau histológico; GN: grau nuclear; HER2: receptor do fator de crescimento 2; RH: receptor hormonal; 
RE: receptor de estrogênio; RP: receptor de progesterona. 
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Em relação à distribuição do tumor na RM, lesões multicêntricas (3/12; 25%) 

vistas na RM pré-QTneo que desapareceram completamente na imagem após a 

quimioterapia foram associadas a uma menor chance de RPC em comparação com 

lesões multifocais (12/27; 44,4%) ou lesões únicas (46/74; 62,2%) na análise 

bivariada (p <0,05). Não houve associação entre RPC e tipo da lesão na RM pré-

tratamento (p = 0,106) (Tabela 4). 

Os achados na mamografia pós-QTneo não foram associados à predição de 

resposta patológica completa na análise bivariada (p = 0,424) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Descrição da RPC de acordo com as características da paciente e 
do tumor e resultado da análise bivariada 

 
 

 

Na análise multivariada, as lesões multicêntricas na RM pré-QTneo tiveram 

menores chances de obter RPC quando comparadas às lesões únicas ou 

ACT: antraciclina, ciclofosfamida e taxano; ACTH: antraciclina, ciclofosfamida, taxano e herceptin (trastuzumab); TH: taxano e herceptin (trasntuzumab) 
Para tipo de lesão na RM pré-QT: vide figura 2 
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multifocais, nas pacientes com resposta completa na RM após a quimioterapia 

neoadjuvante (p = 0,035). Das pacientes que apresentaram lesões multicêntricas, 8 

de 12 (66,6%) possuíam RH positivo (3 pacientes RH+HER2+ e 5 pacientes 

RH+HER2-), 25% das pacientes (3 de 12) tinham tumores TN e apenas 1 paciente 

apresentou RH-HER2+. O subtipo molecular permaneceu como um preditor 

significativo de RPC em pacientes com resposta completa na RM, e os tumores TN 

e RH-HER2+ tiveram maiores chances de RPC quando comparados aos tumores 

RH+HER2- e RH+HER2+ (OR: TN 27,30, p <0,001; RH-HER2+ 5,47, p = 0,007) 

(Tabela 5).  

 
 

Tabela 5 - Resultado do modelo de regressão logística múltipla em relação a 
RPC de acordo com as características 

 

 

 

Além da maior chance de RPC, as pacientes com tumores TN apresentaram 

lesões residuais pequenas quando a RPC não era alcançada. De 33 pacientes com 

tumores TN e RM negativa, 29 obtiveram RPC (87,9%) (Figura 3), quatro delas 

Regressão logística múltipla; 
RH: receptor hormonal; HER2: receptor do fator de crescimento epidérmico tipo 2  
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apresentaram CDIS residual variando entre 0,2–1,5 cm. O tamanho do carcinoma 

invasivo residual para aquelas que não atingiram RPC variou entre 0,3-1,5 cm. 

 

        
a.                                                             b. 
 

  
c.                                                              d. 
 
Figura 3 – Imagens de RM das mamas com contraste em uma mulher de 47 
anos com câncer de mama triplo-negativo antes e depois da quimioterapia 
neoadjuvante. A imagem de RM axial pré-quimioterapia (a) mostra um nódulo 
com realce heterogêneo medindo 6,0 cm (seta) no quadrante medial. As 
imagens axiais de RM pós-quimioterapia, pré (b) e pós-subtração (c) não 
mostram evidências da lesão ou de qualquer realce no mesmo local. O corte 
histológico da amostra cirúrgica pós-quimioterapia (d) corado com 
hematoxilina e eosina (ampliação original x200) revelou uma lesão fibrótica 
sem câncer residual. 
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Para pacientes com RH-positivo (Figura 4), os tumores residuais 

apresentavam dimensões maiores, variando de 0,2–7,5 cm para carcinoma invasivo 

e 0,2–9,0 cm para CDIS. 

  
a.                                                                b. 

  
c.                                                                d. 
 
Figura 4 – Imagens de RM da mama com contraste em uma mulher de 49 anos 
com câncer de mama HER2 positivo e receptor hormonal positivo antes e 
depois da quimioterapia neoadjuvante. Imagens de RM axiais pré-
quimioterapia, pré (a) e pós-subtração (b) mostram um nódulo irregular de 9,2 
cm (setas) na mama direita. A imagem de RM axial pós-quimioterapia (c) não 
mostra nenhuma evidência da lesão ou qualquer realce no mesmo local. O 
corte histológico da amostra cirúrgica pós-quimioterapia (d) corado com 
hematoxilina e eosina (ampliação original x200), revelou câncer invasivo 
residual caracterizado por pequenos grupos de células de carcinoma invasivo 
dentro de um leito de tumor fibrótico. 
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5.3 Achados da mamografia pós-QTneo e associação com tumor residual na 
patologia 

 
Entre as 115 pacientes com resposta completa na RM pós-QTneo, 102 

realizaram mamografia após a quimioterapia (13 pacientes não realizaram devido 

ao não comparecimento ou recusa). Os achados na mamografia pós-QTneo foram 

descritos como: ausência de tumor residual (36,3%), calcificações suspeitas 

(33,3%), nódulo (12,7%), assimetria (9,8%) e distorção arquitetural (7,8%) (Tabela 

2).  

Não houve correlação entre quaisquer um dos achados da mamografia pós-

tratamento com a RPC na análise cirúrgica de acordo com o modelo bivariado (p = 

0,424) (Tabela 4). 

Analisamos separadamente se algum achado na mamografia pós-QTneo 

poderia estar associado a carcinoma invasivo ou CDIS na patologia cirúrgica final. 

Embora o critério para RPC utilizado nesta pesquisa tenha sido a ausência de tumor 

invasivo na patológica cirúrgica, independente da presença ou não do carcinoma in 

situ, a literatura aponta uma associação relevante entre a presença de calcificações 

suspeitas e a presença de CDIS, desta maneira, consideramos que está análise 

requeria destaque. 

Não foi encontrada associação entre o carcinoma invasivo e nenhum dos 

achados da mamografia (p = 0,610) (Tabela 6). Apesar dessa associação negativa, 

nossos dados mostraram que 32,4% (11 de 34) das pacientes com calcificações 

residuais na mamografia tinham carcinoma invasivo (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Descrição dos achados na mamografia pós-QTneo e correlação 
com carcinoma invasivo 

 

 

Em contrapartida, o CDIS mostrou uma associação positiva com os achados 

da mamografia pós-QTneo no modelo bivariado (p = 0,009), e as pacientes com 

calcificação residual ou distorção arquitetural após a QTneo que mostraram 

resposta completa na RM, tiveram maiores chances de apresentar CDIS (OR: 3,82 

e 7,09, respectivamente) em comparação às pacientes com mamografia negativa 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Descrição dos achados na mamografia pós-QTneo e correlação 
com carcinoma ductal in situ na patologia 

 

 

A maioria das pacientes com distorção arquitetural na mamografia pós-

QTneo possuía carcinoma invasivo (5 de 8) na patologia final. Este achado era 

MMG: mamografia 
        QT: quimioterapia 

MMG: mamografia 
                              QT: quimioterapia 
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esperado, uma vez que a distorção arquitetural primária é considerada suspeita na 

mamografia e requer excisão cirúrgica, frequentemente representando carcinoma. 

Em pacientes com calcificações residuais na mamografia pós-QTneo, houve 

um predomínio de calcificações do tipo pleomórficas (82,3%, 28 de 34), podendo 

estar relacionadas à necrose tumoral ou tumor residual. Neste grupo de pacientes, 

quando revisamos a mamografia pré-tratamento, constatamos que a lesão 

predominante era o nódulo associado a calcificações pleomórficas (38,2%, 13 de 

34), seguida do nódulo único, que correspondeu a 23,5% das lesões (8 de 34) 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 – Descrição dos achados mamográficos e tumor residual em 
pacientes com calcificações residuais na mamografia pós-tratamento 
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Em relação ao tumor residual na patologia, quando calcificações residuais 

estavam presentes na mamografia pós-tratamento, verificou-se que 61,7% (21 de 

34) das pacientes apresentavam CDIS; 44,1% (15 de 34) tinham apenas CDIS 

(variando de 0,05–6,0 cm), 17,6% (6 de 34) tinham CI e CDIS, 14,7% (5 de 34) 

tinham apenas CI e 23,5% (8 de 34) não apresentavam tumor residual (Figura 5). 

 

 

Das pacientes com resposta radiológica completa na RM e calcificação 

residual na mamografia, 76,5% (26 de 34) apresentavam tumor viável na patologia 

final. A presença de calcificações residuais na mamografia mostrou uma alta 

probabilidade de tumor residual na patologia final, seja CDIS (p = 0,009) ou 

carcinoma invasivo (Figura 6). 

 

CDIS: Carcinoma ductal in situ; CI : carcinoma invasivo, TU : tumor 

Figura 5 - Presença de tumor residual em pacientes com calcificações residuais na 
mamografia pós-tratamento 
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Figura 6 – Imagens de RM da mama e mamografia em uma mulher de 53 anos 
com câncer de mama HER2 positivo e receptor hormonal negativo. Imagens 
de RM axiais pré (a) e pós-quimioterapia (b) mostram uma lesão multifocal na 
mama direita, com resposta radiológica completa pós-QTneo. Nas incidências 
ampliadas em craniocaudal (c) e mediolateral (d) é possível visualizar um 
grupamento de calcificações amorfas com 1,1 cm de extensão. Esta paciente 
apresentou um CDIS medindo 3,5 cm na patologia final. 

 
Nenhum receptor hormonal ou subtipo molecular foi encontrado em 

associação com CDIS na patologia (p> 0,05) para pacientes com calcificação 

residual na mamografia e RM negativa pós-QTneo (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Correlação entre receptores hormonais, HER2 e subtipo molecular 
com CDIS em pacientes com calcificações residuais na mamografia pós-
QTneo 

 

 

 

Nenhuma associação foi encontrada entre a extensão das calcificações 

residuais na mamografia pós-QTneo e o tamanho do CDIS na patologia final 

utilizando a correlação de Pearson (r = 0,149 p = 0,544; Figura 7). 

 

 

CDIS: carcinoma ductal in situ; HER2: receptor do fator de crescimento 2; RH: receptor hormonal; RE: receptor de 
estrogênio; RP: receptor de progesterona. 
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Figura 7 - Coeficiente de correlação de Pearson mostrando ausência de 
correlação estatística entre a extensão das calcificações na mamografia pós-
QTneo e o tamanho do CDIS residual na patologia, em pacientes com resposta 
radiológica completa na RM. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
 

No presente estudo, avaliamos uma coorte de mulheres pós-QTneo com 

câncer de mama e resposta radiológica completa na RM, para identificar potenciais 

achados de imagem capazes de prever resposta patológica completa; lesões 

multicêntricas na RM pré-QTneo estão associadas a uma menor chance de RPC 

em pacientes com resposta radiológica completa; o subtipo molecular se manteve 

como uma ferramenta capaz de prever com sucesso tal resposta, sendo que os 

subtipos RH-HER2+ e TN apresentaram altas chances de RPC. As calcificações 

residuais na mamografia pós-QTneo, foram associadas a uma alta possibilidade de 

malignidade na patologia final, o que destaca a importância da correlação entre 

mamografia e ressonância magnética no planejamento cirúrgico. 

A RM da mama é considerada o método de imagem mais preciso para avaliar 

a extensão do tumor residual após a QTneo [36, 76-78]; a precisão é maior em 

tumores HR-HER2 + e TN e menor em tumores luminais [77, 79]. Nossos dados, 

coletados em um grupo homogêneo de pacientes no que se refere à resposta 

radiológica completa na RM, reiteram os achados de estudos anteriores que 

avaliaram grupos heterogêneos de pacientes pós-QTneo em termos de resposta 

radiológica (completa e incompleta) [10–13, 18–21, 7, 80–81], bem como adicionam 

informações sobre o tamanho do tumor residual. Em nossa população, as pacientes 

com tumores TN e resposta completa na RM geralmente alcançaram RPC, para 

aquelas que não o fizeram, pequena doença residual foi detectada; A RPC também 

foi comum em tumores HR-HER2+, mas com altas taxas de CDIS residual, e os 
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tumores luminais não só foram menos propensos a atingir RPC, mas também 

apresentavam tumores residuais extensos na patologia cirúrgica. 

Adicionalmente, um resultado bastante relevante foi a associação positiva 

entre as lesões multicêntricas na RM pré-QTneo e menores chances de RPC. Neste 

grupo de pacientes com tumores multicêntricos, verificamos um predomínio de 

tumores com receptor hormonal positivo. Dessa maneira, pacientes com tumores 

receptor hormonal positivo e multicêntricos na RM pré-tratamento, apresentam 

baixas chances de RPC, mesmo mostrando uma RM negativa pós-tratamento. Choi 

et al. em um estudo recente, demonstraram que pacientes com calcificações 

residuais na mamografia, lesões multifocais/multicêntricas ou realce não massa na 

RM pré-tratamento, estão significativamente associadas a resultados falso-

negativos na RM pós-tratamento que mostra resposta radiológica completa [82].  

Existem implicações clínicas significativas para a super e subestimação do 

tumor residual [72]. Nesse contexto, a determinação da extensão da cirurgia pós-

QTneo depende primordialmente da capacidade de avaliação da extensão da 

doença residual através dos exames de imagem. 

Embora a RM com contraste seja conhecida por sua alta precisão na 

avaliação de doença residual após a QTneo, a presença de calcificações residuais 

indeterminadas na mamografia traz incerteza sobre a presença de doença residual 

na patologia final [23, 83]. Apesar de o nosso grupo de pacientes não apresentar 

realce em nenhuma das fases na RM pós-QTneo (classicamente o preditor mais 

confiável de RPC), as calcificações residuais na mamografia aumentaram 

significativamente a chance de CDIS residual na patologia cirúrgica. Portanto, uma 
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RM negativa pós-QTneo deve ser interpretada com cautela, pois sua precisão 

depende não somente do quimioterápico utilizado no tratamento e do subtipo 

molecular do tumor, mas também da ausência ou presença de calcificações 

residuais na mamografia pós-tratamento, sendo que a presença de calcificações 

aumenta a chance de tumor residual. Feliciano et al. [23] demonstraram que a perda 

de realce na RM foi o preditor mais confiável de RPC, mas não foi capaz de prever 

a ausência de tumor residual com precisão suficiente para permitir que as 

calcificações residuais não fossem retiradas por completo na cirurgia. 

Estudos têm mostrado [13, 84] que calcificações residuais pós-QTneo podem 

representar material necrótico no leito tumoral de câncer tratado com sucesso, mas 

a questão de como a malignidade residual pode ser distinguida de calcificações 

necróticas benignas permanece sem solução. É plausível que as calcificações 

vistas na mamografia pós-QTneo possam refletir padrões de resposta biológica que 

serão compreendidos em estudos futuros. A maioria de nossas pacientes 

apresentava calcificações pleomórficas na mamografia pós-QTneo, grande parte 

destas com tumor residual. Além da alta possibilidade de câncer residual em um 

número significativo de pacientes, o controle de calcificações residuais de aparência 

maligna com exames de imagem em pacientes com histórico de câncer de mama 

pode ser extremamente desafiador. 

No que concerne ao subtipo molecular, Adrada et al. [41] relataram que 

pacientes com RE+ tinham uma proporção significativamente maior de calcificações 

malignas residuais em comparação com pacientes RE- após a quimioterapia 

neoadjuvante. Já os tumores triplo negativos tinham uma proporção 
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significativamente menor de calcificações malignas residuais em comparação com 

os tumores não triplo negativos. Consistente com este estudo, em nossa população 

com calcificações residuais, tivemos apenas uma paciente com tumor TN, a qual 

não apresentou tumor residual na patologia; na maioria dos casos com receptor 

hormonal positivo, houve uma alta proporção de pacientes com tumor residual 

(carcinoma invasivo ou CDIS) na patologia cirúrgica. 

Já para os tumores HER2-positivos, estes são descritos na literatura como 

tendo um componente de CDIS mais extenso associado a taxas mais altas de 

recorrência loco-regional [85,86]. Em nosso estudo, o grupo de pacientes com 

tumores HR-HER2+ apresentou a maior porcentagem de casos de resposta 

completa na RM associada a calcificação residual na mamografia e a maioria destas 

pacientes tinha CDIS na patologia cirúrgica, nenhuma delas com carcinoma invasivo 

residual. Mazari et al. [22] relataram que a avaliação combinada do subtipo 

molecular do tumor e a evidência de resposta radiológica completa em imagens de 

RM pode permitir a cirurgia conservadora em pacientes com câncer de mama 

positivo para HER2-B e não-luminais tratados com QTneo e terapia anti-HER2, 

apesar da presença de calcificações mamográficas de aparência maligna.  

Além de nossos achados relacionados à calcificação residual, subtipo 

molecular e tumor residual, não identificamos nenhum status de receptor específico 

(RE, RP ou HER2) ou subtipo molecular estatisticamente correlacionado com CDIS 

na patologia. 

Em relação à correlação entre a extensão das calcificações na mamografia 

e o tamanho do tumor na patologia final após QTneo, Weiss et al. [83] mostraram 
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uma correlação fraca e Kim et al. [87] demonstraram que a correlação foi menor do 

que aquela entre os achados de RM e tumor residual para todos os subtipos 

moleculares após QTneo. Em nossa população com RM pós-tratamento negativa, 

não foi encontrada correlação estatística entre a extensão das calcificações 

residuais na mamografia pós-QTneo e o tamanho do CDIS na patologia final (r = 

0,149 p = 0,544). Além disso, observamos casos com grande discrepância entre 

essas extensões. 

A RM continua sendo o método de imagem com maior eficácia na avaliação 

da presença ou não de tumor residual pós-QTneo, assim como na avaliação da sua 

extensão e, apesar das suas limitações, ainda é superior ao exame físico, 

mamografia e ultrassonografia na avaliação de pacientes pós-QTneo. A predição 

precisa da resposta ao tratamento tem o potencial de melhorar o atendimento ao 

paciente, melhorando o prognóstico, permitindo a redução do tratamento tóxico que 

tem pouco benefício, facilitando o uso inicial de novas terapias direcionadas e 

evitando atrasos na cirurgia.  

Este estudo buscou encontrar características de imagem na RM que 

pudessem predizer RPC, assim como avaliar o impacto de calcificações residuais 

nas pacientes com ressonância magnética pós-tratamento negativa, visando 

melhorar a identificação de pacientes com tumores avançados que pudessem se 

beneficiar de uma cirurgia menos agressiva. Pesquisas recentes avançam ainda 

mais, e a possibilidade de não realizar cirurgia em um grupo de mulheres com 

tumores em estádio inicial e boa resposta a quimioterapia está sendo considerada. 

Desde então, a questão principal seria como identificar as pacientes que poderiam 
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evitar a cirurgia após a quimioterapia neoadjuvante. Do ponto de vista cirúrgico, a 

viabilidade se daria através da obtenção de uma amostra representativa do que teria 

sido a amostra cirúrgica, coletado através de biopsia percutânea assistida a vácuo 

orientada por imagem. 

Kuerer et al. [88] realizaram um estudo para avaliar a viabilidade de não 

realizar cirurgia num grupo de pacientes com excelente resposta a QTneo. Foram 

avaliadas 40 pacientes com tumores T1-2, N0-3 triplo-negativos ou HER2positivo, 

submetidos a QTneo, biopsia a vácuo e em seguida cirurgia. A RPC foi alcançada 

por 19 pacientes (considerada como ausência de tumor invasivo e in situ neste 

estudo). A taxa de falso-negativo foi de 10% e os dois casos falso-negativos 

ocorreram em pacientes que tiveram até seis amostras coletadas, um número 

menor do que o recomendado atualmente.  

Quando o cenário clínico envolve calcificações residuais e CDIS, eliminar a 

cirurgia requer que tanto carcinoma invasivo quanto in situ sejam eliminados. 

Segundo um estudo de van la Parra et al. [89] nos tumores triplo-negativos, o 

tratamento sistêmico neoadjuvante pode eliminar CDIS em 45% das pacientes, 

entretanto, as pacientes com calcificações e CDIS na biopsia inicial tiveram RPC de 

apenas 27%. Pacientes com tumores HER2 positivo são ainda mais propensas a 

ter calcificações associadas a CDIS. No estudo de Sun S, et al. descobriu-se que 

eles são simultâneos em 60% dos casos [90]. 

Dois estudos de 2019, o NRG-BR005 [91] e o MICRA trial do Netherlands 

Cancer Institute [92], ambos avaliando a possibilidade de não realizar cirurgia em 

pacientes com boa resposta a QTneo, apresentaram uma alta taxa de falso-
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negativos, levantando uma preocupação em relação ao desenho do estudo, 

métodos de imagem, número insuficientes de amostras, utilização de agulhas de 

menor calibre, inclusão de pacientes com doença multifocal ou multicêntrica, não 

retirada do clipe, dentre outros.  

Assim, fica claro que reduzir o tamanho da cirurgia ou, se possível, evitá-la 

por completo, são os grandes objetivos das pesquisas atuais para pacientes com 

excelente resposta aos quimioterápicos e às terapias-alvo, entretanto, selecionar 

corretamente o grupo de pacientes para o qual essas opções devem ser 

consideradas, sem aumento do risco de recorrência loco-regional, ainda persiste 

como um grande desafio. Nesse contexto, os estudos recentes de “machine 

learning” e utilização de “radiomic models” têm mostrado resultados promissores, 

permitindo, através dessas técnicas, identificar de maneira mais precisa a paciente 

que apresentara RPC na cirurgia.  Este é um campo novo, mas os dados publicados 

até agora têm mostrado resultados promissores [93].  De qualquer maneira, estas 

descobertas ainda estão em fase inicial e requerem maior embasamento da 

literatura para que se tornem parte da prática clínica. 

Reconhecemos algumas limitações de nosso estudo. Primeiro, pode ter 

havido viés de seleção de pacientes devido à natureza retrospectiva do estudo. 

Tivemos uma alta porcentagem de pacientes com biologia tumoral desfavorável 

porque elas eram significativamente mais propensas a atingir uma resposta 

completa de RM com QTneo. Em segundo lugar, porque nossa instituição é um 

centro de referência público e hospital acadêmico, nossa amostra é tendenciosa 

para pacientes com tumores avançados. Terceiro, devido à natureza retrospectiva 
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de nossa coleta de dados, tínhamos alguns dados ausentes, os quais, no entanto, 

dificilmente afetaram nossos principais resultados. Quarto, nos concentramos em 

pacientes com uma resposta completa na RM, excluindo pacientes que tinham 

lesões residuais na ressonância magnética, mas alcançaram RPC com QTneo. 
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7 CONCLUSÃO 

 
1- A presença de lesão multicêntrica na RM pré-quimioterapia neoadjuvante, 

nas pacientes que atingem resposta radiológica completa na RM, está 

associada a menores chances de resposta patológica completa. 

2- As calcificações residuais na mamografia foram associadas a uma alta 

possibilidade de doença residual na patologia final, destacadamente 

carcinoma ductal in situ, tornando a correlação entre mamografia pós-

QTneo e RM essencial para o planejamento cirúrgico. 

3- O subtipo molecular continua sendo um importante preditor de RPC, e as 

pacientes com tumores TN e HR-HER2+ tiveram maiores chances de 

RPC, TN apresentando pequenos tumores residuais e HR-HER2+ 

apresentando CDIS residual em um número significativo de pacientes. 

Em mulheres com tumores triplo-negativos e HR-HER2+ e resposta 

completa na RM pós-quimioterapia neoadjuvante, a cirurgia conservadora 

da mama pode ser considerada como a primeira escolha para o 

tratamento. 
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ANEXOS 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Folha de Rosto – Plataforma Brasil 
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Anexo C - Registro de aprovação do projeto na Plataforma Brasil 
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Anexo D – Autorização para execução da pesquisa no Instituto do Cancer do 
Estado de São Paulo/ICESP 
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Anexo E – Dados brutos da pesquisa 
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Continuação referente ao anexo E 



96 
 

 
 

REFERÊNCIAS  

 

1. Chen XS, Yuan Y, Garfield DH, Wu JY, Huang O, Shen KW (2014) Both 

carboplatin and bevacizumab improve pathological complete remission rate 

in neoadjuvant treatment of triple negative breast cancer: a meta-analysis. 

PLoS One 9:e108405. 

 

2. Schneeweiss A, Chia S, Hickish T, Harvey V, Eniu A, Hegg R, Tausch C, Seo 

JH, Tsai YF, Ratnayake J, McNally V, Ross G, Cortés J (2013) Pertuzumab 

plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-

containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with 

HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety 

study (TRYPHAENA). Ann Oncol 24:2278-2284.  

 

3. Cortazar P, Zhang L, Untch M, et al (2014) Pathological complete response 

and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. 

Lancet 384:164-172.  

 

4. De Los Santos JF, Cantor A, Amos KD, Forero A, Golshan M, Horton JK, 

Hudis CA, Hylton NM, McGuire K, Meric-Bernstam F, Meszoely IM, Nanda R, 

Hwang ES (2013) Magnetic resonance imaging as a predictor of pathologic 

response in patients treated with neoadjuvant systemic treatment for operable 

breast cancer. Translational Breast Cancer Research Consortium trial 017. 

Cancer 15;119:1776-1183. 

 

5. Rapoport BL, Demetriou GS, Moodley SD, Benn CA. When and how do I use 

neoadjuvant chemotherapy for breast cancer? Curr Treat Options Oncol. 

2014;15(1):86-98. 

 

6. Trop I, LeBlanc SM, David J, Lalonde L, Tran-Thanh D, Labelle M, et al. 

Molecular classification of infiltrating breast cancer: toward personalized 

therapy. Radiographics. 2014;34(5):1178-95. 

 

7. Marinovich ML, Houssami N, Macaskill P, Sardanelli F, Irwig L, Mamounas 

EP, von Minckwitz G, Brennan ME, Ciatto S (2013) Meta-analysis of magnetic 

resonance imaging in detecting residual breast cancer after neoadjuvant 

therapy. J Natl Cancer 105:321-333.  

 



97 
 

 
 

8. von Minckwitz G, Untch M, Blohmer JU, Costa SD, Eidtmann H, Fasching PA, 

Gerber B, Eiermann W, Hilfrich J, Huober J, Jackisch C, Kaufmann M, 

Konecny GE, Denkert C, Nekljudova V, Mehta K, Loibl S (2012) Definition 

and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant 

chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes. J Clin Oncol 

20;30:1796-1804.  

 

9. Criscitiello C, Curigliano G, Burstein HJ, Wong S, Esposito A, Viale G, 

Giuliano M, Veronesi U, Santangelo M, Golshan M (2016) Breast 

conservation following neoadjuvant therapy for breast cancer in the modern 

era: Are we losing the opportunity? Eur J Surg Oncol 42:1780-1786.  

 

10. Schaefgen B, Mati M, Sinn HP, Golatta M, Stieber A, Rauch G, Hennigs A, 

Richter H, Domschke C, Schuetz F, Sohn C, Schneeweiss A, Heil J (2016) 

Can Routine Imaging After Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer 

Predict Pathologic Complete Response? Ann Surg Oncol 23:789-95.  

 

11. van Ramshorst MS, Loo CE, Groen EJ, Winter-Warnars GH, Wesseling J, 

van Duijnhoven F, Peeters MTV, Sonke GS (2017) MRI predicts pathologic 

complete response in HER2-positive breast cancer after neoadjuvant 

chemotherapy. Breast Cancer Res Treat 164:99-106.  

 

12. Marinovich ML, Macaskill P, Irwig L, Sardanelli F, Mamounas E, von 

Minckwitz G, Guarneri V, Partridge SC, Wright FC, Choi JH, Bhattacharyya 

M, Martincich L, Yeh E, Londero V, Houssami N (2015) Agreement between 

MRI and pathologic breast tumor size after neoadjuvant chemotherapy, and 

comparison with alternative tests: individual patient data meta-analysis. BMC 

Cancer 15:662.  

 

13. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) (2018). Long-

term outcomes for neoadjuvant versus adjuvant chemotherapy in early breast 

cancer: meta-analysis of individual patient data from ten randomised trials. 

Lancet Oncol 19:27-39.  

 

14. Li YL, Zhang XP, Li J, Cao K, Cui Y, Li XT, et al. MRI in diagnosis of 

pathological complete response in breast cancer patients after neoadjuvant 

chemotherapy. Eur J Radiol. 2015;84(2):242-9. 

 



98 
 

 
 

15. Ko ES, Han BK, Kim RB, Ko EY, Shin JH, Hahn SY, et al. Analysis of factors 

that influence the accuracy of magnetic resonance imaging for predicting 

response after neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer. 

Ann Surg Oncol. 2013;20(8):2562-8. 

 

16. National Comprehensive Cancer Network. Breast Cancer Version 2.2016. 

 

17. Jeevan R, Cromwell DA, Trivella M, Lawrence G, Kearins O, Pereira J, 

Sheppard C, Caddy CM, van der Meulen JH (2012) Reoperation rates after 

breast conserving surgery for breast cancer among women in England: 

retrospective study of hospital episode statistics. BMJ 345:e4505.  

 

18. Gampenrieder SP, Peer A, Weismann C, Meissnitzer M, Rinnerthaler G, 

Webhofer J, Westphal T, Riedmann M, Meissnitzer T, Egger H, Klaassen 

Federspiel F, Reitsamer R, Hauser-Kronberger C, Stering K, Hergan K, 

Mlineritsch B, Greil R (2019) Radiologic complete response (rCR) in contrast-

enhanced magnetic resonance imaging (CE-MRI) after neoadjuvant 

chemotherapy for early breast cancer predicts recurrence-free survival but 

not pathologic complete response (pCR). Breast Cancer Res 21:19.  

 

19. Sener SF, Sargent RE, Lee C, Manchandia T, Le-Tran V, Olimpiadi Y, 

Zaremba N, Alabd A, Nelson M, Lang JE (2019) MRI does not predict 

pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy for breast 

cancer. J Surg Oncol 120:903-910.  

 

20. Zhang X, Wang D, Liu Z, Wang Z, Li Q, Xu H, Zhang B, Liu T, Jin F (2020) 

The diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging in predicting 

pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy in patients 

with different molecular subtypes of breast cancer. Quant Imaging Med Surg 

10:197-210.  

 

21. Zhang K, Li J, Zhu Q, Chang C (2020) Prediction of Pathologic Complete 

Response by Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging After 

Neoadjuvant Chemotherapy in Patients with Breast Cancer. Cancer Manag 

Res 12:2603-2612.  

 



99 
 

 
 

22. Mazari FAK, Sharma N, Dodwell D, Horgan K (2018) Human Epidermal 

Growth Factor 2-positive Breast Cancer with Mammographic 

Microcalcification: Relationship to Pathologic Complete Response after 

Neoadjuvant Chemotherapy. Radiology 288:366-374.  

 

23. Feliciano Y, Mamtani A, Morrow M, Stempel MM, Patil S, Jochelson MS 

(2017). Do Calcifications Seen on Mammography After Neoadjuvant 

Chemotherapy for Breast Cancer Always Need to Be Excised? Ann Surg 

Oncol 24:1492-1498.  

 

24. Lee BL, Liedke PE, Barrios CH, Simon SD, Finkelstein DM, Goss PE. 
Breast cancer in Brazil: present status and future goals. Lancet Oncol. 2012 
Mar;13(3):e95-e102.  
 

25. Jochelson MS, Lampen-Sachar K, Gibbons G, Dang C, Lake D, Morris EA, 

Morrow M (2015). Do MRI and mammography reliably identify candidates for 

breast conservation after neoadjuvant chemotherapy? Ann Surg Oncol. 

May;22(5):1490-5. 

 

26. Fisher B, Bryant J, Wolmark N, et al (1998). Effect of preoperative 

chemotherapy on the outcome of women with operable breast cancer. J Clin 

Oncol, 16: 2672-85. 

 

27. Cleator, S, Parton, M, & Dowsett, M. (2002). The biology of neoadjuvant 

chemotherapy for breast cancer., Endocrine-related cancer Endocr Relat 

Cancer Endocr. Relat. Cancer, 9(3), 183-195. 

 

28. Holmes D, Colfry A, Czerniecki B, Dickson-Witmer D, Francisco Espinel C, 

Feldman E, Gallagher K, Greenup R, Herrmann V, Kuerer H, Malik M, 

Manahan E, O'Neill J, Patel M, Sebastian M, Wheeler A, Kass R. (2015). 

Performance and Practice Guideline for the Use of Neoadjuvant Systemic 

Therapy in the Management of Breast Cancer. Ann Surg Oncol. 

Oct;22(10):3184-90.  

 

29. Connolly RM, Stearns V. (2013) Current approaches for neoadjuvant 

chemotherapy in breast cancer. Eur J Pharmacol; 717(1-3):58-66. 

 

30. Teshome M, Hunt KK. (2014). Neoadjuvant therapy in the treatment of breast 

cancer. Surg Oncol Clin N Am. Jul;23(3):505-23. 



100 
 

 
 

 

31. De Mattos-Arruda L, Shen R, Reis-Filho JS, Cortés J. (2016). Translating 

neoadjuvant therapy into survival benefits: one size does not fit all. Nat Rev 

Clin Oncol; 13:566–579. 

 

32. Houssami N, Macaskill P, von Minckwitz G, Marinovich ML, Mamounas E. 

(2012). Meta-analysis of the association of breast cancer subtype and 

pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy. Eur J Cancer; 

48:3342–3354. 

 

33. M. Rauch, Beatriz Elena Adrada, Henry Mark Kuerer, Raquel F. D. van la 

Parra, Jessica W. T. Leung, and Wei Tse Yang. (2017). Multimodality Imaging 

for Evaluating Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer. 

American Journal of Roentgenology. 208:2, 290-299. 

 

34. Heys SD, Chaturvedi S. (2003). Primary chemotherapy in breast cancer: The 

beginning of the end or the end of the beginning for the surgical oncologist? 

World J Surg Oncol. 1(1):14. 

 

35. Yeh E, Slanetz P, Kopans DB, Rafferty E, Georgian-Smith D, Moy L, Halpern 

E, Moore R, Kuter I, Taghian A. (2005) Prospective comparison of 

mammography, sonography, and MRI in patients undergoing neoadjuvant 

chemotherapy for palpable breast cancer. AJR Am J Roentgenol. 

Mar;184(3):868-77. 

 

36. Lobbes MB, Prevos R, Smidt M, Tjan-Heijnen VC, van Goethem M, Schipper 

R, Beets-Tan RG, Wildberger JE (2013) The role of magnetic resonance 

imaging in assessing residual disease and pathologic complete response in 

breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy: a systematic 

review. Insights Imaging 4:163-175.  

37. Croshaw R, Shapiro-Wright H, Svensson E, Erb K, Julian T (2011) Accuracy 

of clinical examination, digital mammogram, ultrasound, and MRI in 

determining postneoadjuvant pathologic tumor response in operable breast 

cancer patients. Ann Surg Oncol. Oct;18(11):3160-3. 

38. Keune JD, Jeffe DB, Schootman M, Hoffman A, Gillanders WE, Aft RL (2010) 

Accuracy of ultrasonography and mammography in predicting pathologic 



101 
 

 
 

response after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. Am J Surg. 

Apr;199(4):477-84. 

39. Chagpar AB, Middleton LP, Sahin AA, Dempsey P, Buzdar AU, Mirza AN, 

Ames FC, Babiera GV, Feig BW, Hunt KK, Kuerer HM, Meric-Bernstam F, 

Ross MI, Singletary SE (2006) Accuracy of physical examination, 

ultrasonography, and mammography in predicting residual pathologic tumor 

size in patients treated with neoadjuvant chemotherapy. Ann Surg. 

Feb;243(2):257-64. 

40. Huber S, Wagner M, Zuna I, et al (2000) Locally advanced breast carcinoma: 

evaluation of mammography in the prediction of residual disease after 

induction chemotherapy. Anticancer Research. Jan-Feb;20(1B):553-558. 

41. Adrada BE, Huo L, Lane DL, Arribas EM, Resetkova E, Yang W (2015) 

Histopathologic correlation of residual mammographic microcalcifications 

after neoadjuvant chemotherapy for locally advanced breast cancer. Ann 

Surg Oncol. Apr;22(4):1111-7. 

42. Moskovic, E.C., Mansi, J.L., King, D.M., et al (1993) Mammography in the 

assessment of response to medical treatment of large primary breast cancer. 

Clin. Radiol. 47, 339–344. 

43. Londero V, Bazzocchi M, Del Frate C, Puglisi F, Di Loreto C, Francescutti G, 

Zuiani C (2004) Locally advanced breast cancer: comparison of 

mammography, sonography and MR imaging in evaluation of residual 

disease in women receiving neoadjuvant chemotherapy. Eur Radiol. 

Aug;14(8):1371-9. 

44. Peintinger F, Kuerer HM, Anderson K, Boughey JC, Meric-Bernstam F, 

Singletary SE, Hunt KK, Whitman GJ, Stephens T, Buzdar AU, Green MC, 

Symmans WF (2006) Accuracy of the combination of mammography and 

sonography in predicting tumor response in breast cancer patients after 

neoadjuvant chemotherapy. Ann Surg Oncol. Nov;13(11):1443-9. 

45. Hayashi M, Yamamoto Y, Ibusuki M, Fujiwara S, Yamamoto S, Tomita S, 

Nakano M, Murakami K, Iyama K, Iwase H (2012) Evaluation of tumor 

stiffness by elastography is predictive for pathologic complete response to 

neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. Ann Surg Oncol. 

Sep;19(9):3042-9. 



102 
 

 
 

46. Evans A, Armstrong S, Whelehan P, et al. (2013) Can shear-wave 

elastography predict response to neoadjuvant chemotherapy in women with 

invasive breast cancer? Br J Cancer;109(11):2798-2802. 

47. Jing H, Cheng W, Li ZY, Ying L, Wang QC, Wu T, Tian JW (2016) Early 

Evaluation of Relative Changes in Tumor Stiffness by Shear Wave 

Elastography Predicts the Response to Neoadjuvant Chemotherapy in 

Patients With Breast Cancer. J Ultrasound Med. Aug;35(8):1619-27. 

48. Amioka A, Masumoto N, Gouda N, et al (2016) Ability of contrast-enhanced 

ultrasonography to determine clinical responses of breast cancer to 

neoadjuvant chemotherapy. Jpn J Clin Oncol; 46(4):303-309. 

49. Cao X, Xue J, Zhao B (2012) Potential application value of contrast-enhanced 

ultrasound in neoadjuvant chemotherapy of breast cancer. Ultrasound in 

Medicine & Biology. Dec;38(12):2065-2071. 

50. Corcioni B, Santilli L, Quercia S, et al (2008) Contrast-enhanced US and MRI 

for assessing the response of breast cancer to neoadjuvant chemotherapy. J 

Ultrasound;11(4):143-150. 

51. Fujisawa, T., Hirakata, T., Yanagita, Y. et al (2013) The detection of pCR after 

PST by contrast-enhanced ultrasonography for breast cancer. Breast Cancer 

20, 75–82. 

52. Tran W. T., Childs C., Chin L., Slodkowska E., Sannachi L., Tadayyon H., 

Watkins E., Wong S. Lemon, Curpen B., Kaffas A. El, Al-Mahrouki A., 

Sadeghi-Naini A., Czarnota G. J. et al (2016) Multiparametric monitoring of 

chemotherapy treatment response in locally advanced breast cancer using 

quantitative ultrasound and diffuse optical spectroscopy. Oncotarget; 7: 

19762-19780. 

53. Shigeto U, Nobuko Y, Takashi S, Hideki T, Hiroyuki O, Akihiko O, Toshiaki S, 

Yukio U, Tomohiko Y, Ichiei K and Harumi S. (2016) Near-Infrared Diffuse 

Optical Imaging for Early Prediction of Breast Cancer Response to 

Neoadjuvant Chemotherapy: A Comparative Study Using 18F-FDG PET/CT. 

J Nucl Med August 1, vol. 57 no.8;1189-1195. 

 

54. Tromberg BJ, Zhang Z, Leproux A, O'Sullivan TD, Cerussi AE, Carpenter PM, 

Mehta RS, Roblyer D, Yang W, Paulsen KD, Pogue BW, Jiang S, Kaufman 

PA, Yodh AG, Chung SH, Schnall M, Snyder BS, Hylton N, Boas DA, Carp 



103 
 

 
 

SA, Isakoff SJ, Mankoff D; ACRIN 6691 investigators (2016) Predicting 

Responses to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer: ACRIN 6691 

Trial of Diffuse Optical Spectroscopic Imaging. Cancer Res. Oct 

15;76(20):5933-5944. 

 

55. Dominici LS, Negron Gonzalez VM, Buzdar AU, et al. (2010) Cytologically 

proven axillary lymph node metastases are eradicated in patients receiving 

preoperative chemotherapy with concurrent trastuzumab for HER2-positive 

breast cancer. Cancer;116(12):2884-2889. 

 

56. Boughey JC, Ballman KV, Hunt KK, et al. (2015) Axillary Ultrasound After 

Neoadjuvant Chemotherapy and Its Impact on Sentinel Lymph Node Surgery: 

Results from the American College of Surgeons Oncology Group Z1071 Trial 

(Alliance). J Clin Oncol;33(30):3386-3393. 

 

57. Alvarez S, Añorbe E, Alcorta P, López F, Alonso I, Cortés J. (2006) Role of 

sonography in the diagnosis of axillary lymph node metastases in breast 

cancer: a systematic review. AJR Am J Roentgenol. May;186(5):1342-8. 

 

58. Hieken TJ, Boughey JC, Jones KN, Shah SS, Glazebrook KN. (2013) Imaging 

response and residual metastatic axillary lymph node disease after 

neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer. Ann Surg Oncol. 

Oct;20(10):3199-204. 

 

59. Alvarado R, Yi M, Le-Petross H, et al. (2012) The role for sentinel lymph node 

dissection after neoadjuvant chemotherapy in patients who present with 

node-positive breast cancer. Ann Surg Oncol;19:3177–84. 

 

60. Schrading S, Kuhn CK (2015) Breast Cancer: Influence of Taxanes on 

Response Assessment with Dynamic Contrast-enhanced MR Imaging. 

Radiology 277:3, 687-696. 

 

61. Hylton NM, Gatsonis CA, Rosen MA, Lehman CD, Newitt DC, Partridge SC, 

Bernreuter WK, Pisano ED, Morris EA, Weatherall PT, Polin SM, Newstead 

GM, Marques HS, Esserman LJ, Schnall MD; (2016) ACRIN 6657 Trial Team 

and I-SPY 1 TRIAL Investigators. Neoadjuvant Chemotherapy for Breast 

Cancer: Functional Tumor Volume by MR Imaging Predicts Recurrence-free 

Survival-Results from the ACRIN 6657/CALGB 150007 I-SPY 1 TRIAL. 

Radiology. Apr;279(1):44-55. 

 



104 
 

 
 

62. Rosen EL, Blackwell KL, Baker JA, et al. (2003) Accuracy of MRI in the 

detection of residual breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. AJR Am 

J Roentgenol;181(5):1275–1282. 

 

63. Hylton NM, Blume JD, Bernreuter WK, et al. (2012) Locally advanced breast 

cancer: MR imaging for prediction of response to neoadjuvant chemotherapy–

results from ACRIN 6657/I-SPY TRIAL. Radiology;263(3):663–672. 

 

64. Yuan Y, Chen XS, Liu SY, Shen KW. (2010) Accuracy of MRI in prediction of 

pathologic complete remission in breast cancer after preoperative therapy: a 

meta-analysis. AJR Am J Roentgenol. Jul;195(1):260-8. 

 

65. Jeon-Hor Chen, Shadfar Bahri, Rita S. Mehta, Aida Kuzucan, Hon J. Yu, 

Philip M. Carpenter, Stephen A. Feig, Muqing Lin, David J. B. Hsiang, Karen 

T. Lane, John A. Butler, Orhan Nalcioglu, and Min-Ying Su. (2011) Breast 

Cancer: Evaluation of Response to Neoadjuvant Chemotherapy with 3.0-T 

MR Imaging. Radiology 261:3, 735-743. 

 

66. Gorane Santamaría, Xavier Bargalló, Pedro Luis Fernández, Blanca Farrús, 

Xavier Caparrós, and Martin Velasco (2017) Neoadjuvant Systemic Therapy 

in Breast Cancer: Association of Contrast-enhanced MR Imaging Findings, 

Diffusion-weighted Imaging Findings, and Tumor Subtype with Tumor 

Response. Radiology 283:3, 663-672. 

 

67. Eom HJ, Cha JH, Choi WJ, Chae EY, Shin HJ, Kim HH. (2017) Predictive 

Clinicopathologic and Dynamic Contrast-Enhanced MRI Findings for Tumor 

Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Triple-Negative Breast Cancer. 

AJR Am J Roentgenol. Jun;208(6): W225-W230.  

 

68. Bae MS, Shin SU, Ryu HS, Han W, Im SA, Park IA, Noh DY, Moon WK. 

(2016) Pretreatment MR Imaging Features of Triple-Negative Breast Cancer: 

Association with Response to Neoadjuvant Chemotherapy and Recurrence-

Free Survival. Radiology. Nov;281(2):392-400. 

 

69. Le-Petross HC, Hylton N. (2010) Role of breast MR imaging in neoadjuvant 

chemotherapy. Magn Reson Imaging Clin N Am. May;18(2):249-58. 

 

70. B.I.R.A.D.S. American College of Radiology (ACR). ACR Breast Imaging 

Reporting and Data System (BI-RADS, 5th ed. American College of 

Radiology, Reston, VA. 



105 
 

 
 

 

71. Hoff PMG, Diz MDPE, Testa L (2019). Manual de condutas em oncologia 

(3ed). Atheneu, Rio de Janeiro. 

 

72. Ribeiro Júnior U, Kulcsar MAV. Manual de condutas em oncologia cirúrgica. 

Autor, São Paulo. 

 

73. Peintinger F, Sinn B, Hatzis C, Albarracin C, Downs-Kelly E, Morkowski J, 

Gould R, Symmans WF (2015) Reproducibility of residual cancer burden for 

prognostic assessment of breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. 

Mod Pathol 28:913-920.  

 

74. Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential Medical Statistics, 2nd ed. Blackwell 

Science, Massachusetts. 

 

75. Hosmer DW, Lemeshow S, Sturdivant RX. Applied Logistic Regression, 3nd 

ed. Wiley, New York. 

 

76. Hylton NM (2018) Residual Disease after Neoadjuvant Therapy for Breast 

Cancer: Can MRI Help? Radiology 289:335-336. 

 

77. McGuire KP, Toro-Burguete J, Dang H, Young J, Soran A, Zuley M, Bhargava 

R, Bonaventura M, Johnson R, Ahrendt G (2011) MRI staging after 

neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: does tumor biology affect 

accuracy? Ann Surg Oncol 18:3149-3154. 

 

78. Partridge SC, Gibbs JE, Lu Y, Esserman LJ, Sudilovsky D, Hylton NM (2002) 

Accuracy of MR imaging for revealing residual breast cancer in patients who 

have undergone neoadjuvant chemotherapy. AJR Am J Roentgenol 

179:1193-1199.  

 

79. Mukhtar RA, Yau C, Rosen M, Tandon VJ; I-SPY 1 TRIAL and ACRIN 6657 

Investigators, Hylton N, Esserman LJ (2013) Clinically meaningful tumor 

reduction rates vary by prechemotherapy MRI phenotype and tumor subtype 

in the I-SPY 1 TRIAL (CALGB 150007/150012; ACRIN 6657). Ann Surg 

Oncol 20:3823-3830.  

 

80. Dialani V, Chadashvili T, Slanetz PJ (2015) Role of imaging in neoadjuvant 

therapy for breast cancer. Ann Surg Oncol 22:1416-1424.  

 



106 
 

 
 

81. Chen JH, Bahri S, Mehta RS, Kuzucan A, Yu HJ, Carpenter PM, Feig SA, Lin 

M, Hsiang DJ, Lane KT, Butler JA, Nalcioglu O, Su MY (2011) Breast cancer: 

evaluation of response to neoadjuvant chemotherapy with 3.0-T MR imaging. 

Radiology 261:735-743. 

 

82. Choi WJ, Kim HH, Chá JH, Shin HJ, Chae EY, Yoon GY (2019) Complete 

response no MRI imaging after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer 

patients: Factors of radiologic-pathologic discordance. European Journal of 

Radiology 118:114-121. 

 

83. Weiss A, Lee KC, Romero Y, Ward E, Kim Y, Ojeda-Fournier H, Einck J, Blair 

SL (2014) Calcifications on mammogram do not correlate with tumor size after 

neoadjuvant chemotherapy. Ann Surg Oncol 21:3310-3316.  

 

84. Yim H, Ha T, Kang DK, Park SY, Jung Y, Kim TH (2019) Change in 

microcalcifications on mammography after neoadjuvant chemotherapy in 

breast cancer patients: correlation with tumor response grade and 

comparison with lesion extent. Acta Radiol 60:131-139.  

 

85. Tot T. (2015) Early <10mm HER2-positive invasive breast carcinomas are 

associated with extensive diffuse high-grade DCIS: Implications for 

preoperative mapping, extent of surgical intervention, and disease-free 

survival. Ann Surg Oncol; 22(8):2532– 2539.  

 

86. Toss A, Palazzo j, Berger A, et al. (2016) Clinical-pathological features and 

treatment modalities associated with recurrence in DCIS and micro-invasive 

carcinoma: who to treat more and who to treat less. Breast; 29: 223-230.  

 

87. Kim YS, Chang JM, Moon HG, Lee J, Shin SU, Moon WK (2016) Residual 

Mammographic Microcalcifications and Enhancing Lesions on MRI After 

Neoadjuvant Systemic Chemotherapy for Locally Advanced Breast Cancer: 

Correlation with Histopathologic Residual Tumor Size. Ann Surg Oncol 

23:1135-1142.  

 

88. Kuerer HM, Rauch GM, Krishnamurthy S, Adrada BE, Caudle AS, DeSnyder 

SM, Black DM, Santiago L, Hobbs BP, Lucci A Jr, Gilcrease M, Hwang RF, 

Candelaria RP, Chavez-MacGregor M, Smith BD, Arribas E, Moseley T, 

Teshome M, Miggins MV, Valero V, Hunt KK, Yang WT. (2018) A Clinical 

Feasibility Trial for Identification of Exceptional Responders in Whom Breast 



107 
 

 
 

Cancer Surgery Can Be Eliminated Following Neoadjuvant Systemic 

Therapy. Ann Surg. May;267(5):946-951.  

 

89. van la Parra RFD, Tadros AB, Checka CM, Rauch GM, Lucci A Jr, Smith BD, 

Krishnamurthy S, Valero V, Yang WT, Kuerer HM. (2018) Baseline factors 

predicting a response to neoadjuvant chemotherapy with implications for non-

surgical management of triple-negative breast cancer. Br J Surg. 

Apr;105(5):535-543. 

 

90. Sun, S.X., Kuerer, H.M. (2019) ASO Author Reflections: Selecting Patients 

for Elimination of Surgery Trials—Predicting Residual Invasive and In Situ 

Disease in Patients with HER2-Positive Breast Cancer After Neoadjuvant 

Systemic Therapy. Ann Surg Oncol 26, 804–805.  

 

91. Basik M, Cecchini RS, De Los Santos JF, et al. (2018) Primary analysis of 

NRG-BR005, a phase II trial assessing accuracy of tumor bed biopsies in 

predicting pathologic complete response in patients with clinical/radiological 

complete response after neoadjuvant chemotherapy to explore the feasibility 

of breast-conserving treatment without surgery. Journal of Clinical 

Oncology; 36:15.  

 

92. Vrancken Peeters M-JTFD, van Loevezijn A, van der Noordaa MEM, et al: 

Towards omitting breast surgery in patients with a pathologic response after 

neoadjuvant systemic treatment: Interim analysis of the MICRA trial. 2019 

San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract GS5-06. Presented 

December 13, 2019.  

 

93. Lo Gullo R, Eskreis-Winkler S, Morris EA, Pinker K. (2020) Machine learning 

with multiparametric magnetic resonance imaging of the breast for early 

prediction of response to neoadjuvant chemotherapy. Breast. Feb;49:115-

122.  

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7946/presentation/2170
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7946/presentation/2170

