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Introdução:

• Os doentes com doença residual após quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio HER2

apresentam pior prognóstico do que aqueles com resposta patológica completa.

• Crescente procura de biomarcadores na doença residual que possam ser preditivos de

resistência.

• Foram identificados vários mecanismos de resistência, primária ou adquirida, que resultam

de mutações genéticas que ativam vias de sinalização alternativas.

• Uma das causas de resistência estabelecida é a ativação da via PI3K/AKT/mTOR, nalguns

casos como resultado de mutações no gene PIK3CA.



Objetivo:

• Caracterizar a população de doentes com doença residual por imunohistoquímica e

patologia molecular.



Materiais e Métodos (I):

• Estudo retrospetivo que inclui doentes com carcinoma da mama HER2 positivo com doença

residual invasiva na mama ou axila na peça operatória após quimioterapia neoadjuvante com

duplo bloqueio HER2 (pertuzumab+trastuzumab).

• Foram incluídas todas as doentes com seguimento na instituição de janeiro 2017 a dezembro

2018.

• O tumor residual foi analisado por imunohistoquímica para expressividade dos receptores

hormonais (RH) (receptores de estrogénio e de progesterona), Ki67 e HER2.



Materiais e Métodos (II):

• A partir de DNA obtido do tumor residual foi pesquisada a ocorrência das mutações no PIK3CA

através do Cobas PIK3CA Mutation Test.

• Os dados foram processados através do recurso ao SPSS vs25.



Resultados



n %

Idade, mediana (anos) [intervalo] 50,5 [29-74] anos

Resposta patológica completa (pCR) 41 67,2%

Resposta patológica parcial (pPR) 20 32,8%

Tabela 1 – Caraterização geral da população.

Total de doentes: 61



Tabela 2 – Caraterização geral da população com doença residual.

n %

Número total 20

Idade, mediana (anos) [intervalo] 55 [36-73] anos

“Subtipos intrínsecos” 
Luminal B like HER2+ 
HER2+ 

17
3

85%
15%

Estadio inicial
IIA
IIB
IIIA
IIIB

9 
5
3
3

45%
25%
15%
15%

Total de doentes com doença residual: 20



Tabela 3 – Avaliação do tumor residual por Imunohistoquímica.
n %

Número total 16 (4 não avaliáveis)*

Sobre-expressão HER2 score 3+ antes QTNA com 

duplo bloqueio
16 100%

Variação da expressão HER2 
Score 2+ 
Score 0+

10
7 
3 

62,5%
70%
30%

Ki 67, valor médio (%) [intervalo] 41 [15-80] %

Observou-se diminuição do Ki67 em 100% das doentes.

*impossibilidade de análise



Tabela 3 (cont.) –
Avaliação do tumor
residual por
Imunohistoquímica.

Recetores Estrogénio Recetores Progesterona

Biópsia Inicial (%) Peça cirúrgica (%) Biópsia Inicial (%) Peça cirúrgica (%)

100 100 0 <1

20 80 40 40

0 10 0 0

100 100 0 0

100 95 40 25

90 70 2 1

100 100 80 80

100 100 5 5

100 100 0 0

100 100 80 0

100 99 10 <1

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 15 25

100 100 100 5

100 100 40 50



Tabela 4 – Análise do gene PIK3CA no tumor residual.

Foram avaliados 12 tumores residuais (4 não avaliáveis)*

Gene PIK3CA
Mutado 

n (%)

Não mutado 

n (%)

3 (25%) 9 (75%)

*impossibilidade de análise



O Tempo de follow-up mediano foi de 17,5 meses.

Tabela 5 – Progressão de doença na população de doentes com doença residual.  

Progressão da doença
n = 2 

Tempo até 

progressão (meses)

Cerebral
Óssea

1
1 

12
24

Perda de expressão HER2 2 

Mutação gene PIK3CA 1

Como tratamento adjuvante, todas as doentes realizaram trastuzumab durante 1 ano.

As restantes doentes mantêm-se em vigilância, sem evidência de recidiva.



Limitações

• A reduzida dimensão da amostra e tempo curto de follow-up não nos permite tirar conclusões acerca do

impacto prognóstico da não obtenção de resposta patológica completa.

• A identificação de mutações no PIK3CA poderá sugerir que nesta população existem doentes que adquiriram

mutações de resistência.

São necessários mais estudos e alargar a amostra para corroborar esta afirmação.



Conclusões

• Na doença residual, a perda da expressão do HER2 parece estar associada a pior prognóstico.

• Verificou-se uma diminuição do índice proliferativo em todas as doentes com doença residual e

sabe-se que o Ki-67 poderá apresentar valor prognóstico.

• Aguardam-se resultados de estudos prospectivos para se proceder à validação deste

biomarcador (Ki67).
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