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RT radical

• Esófago, Canal Anal, Laringe, Próstata, 

Cólo do Útero, Pulmão

• QRT sequencial e/ou concomitante

• Tratamento local definitivo: RT erradica

doença microscópica

QT NA + RT (sem cirurgia) 

• Se segura e eficaz

• Resultados semelhantes: OS e RL

• ↓ Complicações a curto/longo prazo



Mastectomia Halsted

• Elevada morbilidade

NSABP B-04

• Sem diferença OS ou RL 

MR vs MT



Aumento do rastreio → Neoplasias detectadas com menor

dimensão

NSABP B-06

• Sem ≠ OS 

Mastectomia + EA 

vs Tumorectomia + EA 

vs Tumorectomia + EA + RT

• TT sem RT → > RL

• Standard actual: TT + excisão ganglionar



• Tendência crescente para < agressividade cirúrgica

• BGS

• Terapias ablativas não-cirúrgicas: crioablação, APBI

QT NA → RT?



Grupos seleccionados Neoplasia Mama:

Resposta patológica completa (pCR) a QT neoadjuvante

HER2 pos
Triplo negativo

Taxa de pCR

até +/- 60%



QT NA

• Melhor selecção de pacientes e esquemas de QT

• ↑ Taxas de pCR na mama e axila

• À medida que mostrou melhores resultados, foram

sendo desenvolvidos estudos para eventual omissão

de cirurgia

• Necessária correcta avaliação do leito tumoral



Ensaios prévios

• Antigos → Falhas metodológicas:

• Observação clínica para determinar resposta → ↑ Taxas de recidiva loco-regional

• Radiologia: baixo valor preditivo para pCR, reduzida precisão

• Sem selecção de doentes por subtipo

• Subutilização de biópsia guiada por imagem para avaliar resposta a terapêutica NA





Radiologia – Avaliação resposta

• rCR pode ocorrer em apenas +/- 20%

• 50-60% têm pCR (HER2pos/Triploneg)

• Vários estudos prévios

• Ecografia e/ou Mamografia e/ou RM

• Precisão muito variável

• Entre técnicas

• Mama vs axila



• Ensaio prospectivo unicêntrico

• Avaliar precisão de FNA e BAV na identificação da 

presença/ausência de carcinoma residual após

terapêutica neoadjuvante

• pCR= Ausência de carcinoma invasivo ou CDIS



• Biópsia guiada por imagem da região tumoral inicial

• Excisão de clip (quando não há anomalias residuais)

• Identifica de forma precisa a > parte dos pacientes

com pCR

• Sem doença residual/in situ após NA



Método

• N=40

• T1-3 N0-3

• HER2+ ou Triplo Negativo

• FNA/BAV antes de cirurgia

• Comparados resultados AP com os de cirurgia

Resultados

• 48% pCR, sem doença residual

• Restantes – carcinoma residual, atipia, clip e/ou

alterações terapêuticas

• 98% concordância pCR da mama e axila

• BAV > precisão





Ensaio clínico

• Biopsy feasibility trial

• Objectivo: identificar doentes sem doença residual, após

QT NA

• Através de biópsia guiada por imagem

• Fase de recrutamento

• Estadio II-IIIA

• Cirurgia conservadora



1. Colocação de marcador no leito tumoral, confirmado por

imagem

2. QT NA

3. Biópsia estereotática

4. Cirurgia conservadora

5. Terapêutica adjuvante





• Estuda a viabilidade de omitir cirurgia em doentes com pCR

após QT NA

• Biópsia guiada por imagem mostra ausência de doença

residual

• RT standard

• 12 semanas após QT NA

• 15-25f toda a mama

• 7f boost



Avaliar

• Recidiva ipsilateral

• OS

• Sobrevivência livre de recidiva ipsilateral



Objectivos 1ios

• Determinar a LRR ipsilateral confirmada por biópsia

Objectivos 2ios

• % Doentes com doença residual e quantificá-la

• Resultado cosmético, dor e status functional, de acordo

com o doente

• Análise de células tumorais circulantes e de ctDNA



Critérios de Inclusão

• CDI mama unicêntrico

• T1, T2

• N0, N1

• Avaliação inicial: máx 4gg+

• Gg suspeitos deverão ser biopsados

• HER2+ OU Triplo negativo

• Cirurgia conservadora

• ≥ 40 anos



RT radical após QT NA?

• Necessários mais estudos para confirmar não-inferioridade

• OS, LRR, DFS

• Toxicidade

• Resultados cosméticos

• Doses RT? Boost?

• …



OBRIGADA!




