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Introdução

• Doentes com cancro da mama operável são frequentemente 
submetidas a quimioterapia neoadjuvante (QTN)

• Vantagens incluem redução da carga tumoral, > probabilidade 
de cirurgia conservadora, valor prognóstico da pCR tumoral e 
axilar

• 50-60% das doentes N+ apresentam pCR axilar após QTN

• cN0: BGS após QTN 

• cN+: esvaziamento axilar como técnica standard tem sido 
questionado

Natsiopoulos I et al, Clinical Breast Cancer 2019. Kim R et al, Radiology 2019



Introdução

• Biopsia de gânglio sentinela (BGS) proposta nos ensaios 
clínicos ACOSOG 1071, SENTINA e SN FNAC, revelou uma taxa 
global de falsos negativos (FN) >10%

• A combinação da BGS com marcação da adenopatia axilar 
confirmada histologicamente, é o primeiro procedimento 
independente da técnica de BGS que demonstra reduzir taxa 
de FN para valores aceitáveis 
– estimada em 6.8% quando o clip é identificado num gânglio sentinela

– Guidelines NCCN

Natsiopoulos I et al, Clinical Breast Cancer 2019. Kim R et al, Radiology 2019



The American Society of Breast Surgeons, 29th Sept 2019

Em doentes com metastização ganglionar axilar confirmada por biopsia prévia à 
quimioterapia, poder-se-á optar por BGS, após discussão com o doente considerando as 
taxas FN dos ensaios ACOSOG 1071 e SENTINA

ii. A taxa FN é menor se um clip for colocado na adenopatia confirmada por biopsia na 
avaliação inicial e esta corresponder a um gânglio sentinela
iii. Se o gânglio sentinela e/ou a adenopatia marcada com clip não for identificada, o 
esvaziamento ganglionar é recomendado



Objetivos

1. Rever o valor da ecografia e da ressonância magnética na 
avaliação inicial da axila, bem como da biopsia versus
citologia aspirativa axilar

2. Analisar como marcar a lesão tumoral e o gânglio em 
doentes propostas para QTN

3. Integração da marcação do gânglio axilar com clip no workup
das doentes submetidas a QTN

4. Compreender quais as doentes candidatas a marcação 
ganglionar com clip



Avaliação imagiológica axilar pré-QTN
Ecografia axilar e Ressonância magnética

• O exame físico é insuficiente para o estadiamento axilar, 
apresentando taxas FN 70% e taxas FP 20%

• A US apresenta sensibilidade entre os 62-90% e especificidade 
de 70-100%

• A RM – atualmente requisitada previamente à QTN e para 
avaliação de resposta – demonstra sensibilidade e 
especificidade semelhantes, e maior VPN

• Ambos os métodos são especialmente úteis na exclusão de 
doença extensa (N2-N3)



Avaliação imagiológica axilar pré-QTN
Ecografia axilar e Ressonância magnética

• A ecografia é o método ideal para guiar a biopsia ganglionar

• A RM não depende do operador e revela superioridade na 
quantificação e localização de gânglios suspeitos, em 
particular no nível III da axila e nas cadeias ganglionares 
mamárias internas → Estadio N

• A avaliação imagiológica com eventual biopsia, inicialmente 
usada para diferenciar estádios N0 de N+, deverá fornecer 
informação sobre o número e nível dos gânglios suspeitos de 
metastização

• Métodos complementares



Baltzer P et al, AJR 2011

Avaliação imagiológica axilar pré-QTN
Ecografia axilar e Ressonância magnética



Baltzer P et al, AJR 2011

Avaliação imagiológica axilar pré-QTN
Ecografia axilar e Ressonância magnética

T2-WI



Avaliação imagiológica axilar pré-QTN
Citologia aspirativa e biopsia axilar

Diepstraten SC et al, Ann Surg Oncol 2014

Sensibilidade
Ecografia

+ 
Citologia axilar

=

50%
*1 em cada 4 

mulheres tem BGS
positiva apesar do 
resultado negativo 

da citologia ou 
biopsia ganglionar



Rautiainen S et al, Radiology 2013

“A ecografia e citologia axilar têm uma sensibilidade 
de 72.5%, inferior à biopsia ganglionar ecoguiada que 

atinge os 88.2%.”



Balasubramanian I et al, Br J Surg 2018



Marcação da lesão tumoral

É realizada nas doentes candidatas a cirurgia 
conservadora

Avaliação imagiológica inicial (MG, US, RM) + biopsia 

Decisão terapêutica em consulta multidisciplinar

• Indicação para QTN

• Possibilidade de cirurgia conservadora?

– Estadio (T), subtipo e morfologia tumoral

– Uni, multifocalidade, multicentralidade

– Componente in situ



Como marcar a lesão?
MORFOLOGIA ARREDONDADA 

HER2+, TN, KI67++

• resposta concêntrica

• > taxa de resposta completa

• clip em localização central 
na lesão

MORFOLOGIA IRREGULAR
OUTROS SUBTIPOS TUMORAIS, CDIS

• resposta fragmentada

• < taxa de resposta completa

• marcação delimitando a 
periferia da lesão

Carcinoma invasivo NST, G3. TN, Ki67 50%



Como marcar a lesão?
MORFOLOGIA ARREDONDADA 

HER2+, TN, KI67++

• resposta concêntrica

• > taxa de resposta completa

• clip em localização central 
na lesão

MORFOLOGIA IRREGULAR
OUTROS SUBTIPOS TUMORAIS, CDIS

• resposta fragmentada

• < taxa de resposta completa

• marcação delimitando a 
periferia da lesão

Carcinoma invasivo NST, G2. Luminal B, com componente in situ associado



Carcinoma invasivo NST, G3. RE<5%, RP-, Her2-, Ki67 85%













Youn et al. J Breast Cancer, 2015



Como marcar o gânglio?



Como marcar o gânglio?



Como marcar o gânglio?

• Colocação de clip no momento da biopsia versus 2o tempo 
após confirmação histológica?

– colocação de clip no momento da biopsia em gânglios 
cujas caraterísticas são inequivocamente patológicas

– aguardar por confirmação nos casos duvidosos

• Documentar a excisão do gânglio referenciado por clip, na 
BGS ou esvaziamento axilar



Quando marcar o gânglio?

Se é expectável ocorrer uma resposta axilar 
patológica completa

• Modelos e algoritmos para prever a resposta



Quando marcar o gânglio?

Se é expectável ocorrer uma resposta axilar 
patológica completa

• Modelos e algoritmos para prever a resposta

“A avaliação inicial e o tipo de resposta imagiológica, cooperam com fatores preditivos 
independentes para resposta axilar patológica completa, como a idade, o status hormonal 

(TN-, Her2+) e alto grau histológico, incorporando modelos que visam selecionar as 
doentes N+ submetidas a quimioterapia neoadjuvante que poderão evitar o esvaziamento 

axilar”



Kim R et al, Radiology 2019

n=408
Taxa pCR 56.6%
Fatores preditivos 
independentes de doença 
residual:
• cN2-N3
• US pós-QTN N+
• RM pós-QTN redução

<50% volume tumoral 
• HR+, Her2-, Ki67 baixo





RM pré-QTN



RM pós-QTN

Resposta imagiológica completa



RM pós-QTN

Resposta imagiológica completa



marcação pré-QTN marcação pré-operatória



Mamografia
Ecografia mamária
Biopsia mamária

Ca mama 
proposto para 

QT neoadjuvante

Ecografia axilar
Biopsia axilar

N+  pCR axilar provável 
→marcação axilar

Passível de cirurgia 
conservadora 

→marcação da lesão

Início
QT neoadjuvante

Término
QT neoadjuvante

• Marcação ganglionar pré-
BGS 

1. BGS contém o gânglio 
marcado

2. BGS não contém o gânglio 
marcado → esvaziamento 
axilar*

• Radiografia BGS/EA com 
gânglio marcado com clip

RM mamária RM mamária

RM mamária

Ecografia axilar

rCR axilar 

*The American Society of Breast 
Surgeons Consensus, 

29th Sept 2019

Algoritmo de abordagem imagiológica axilar
pCR AXILAR PROVÁVEL → rCR
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• Radiografia BGS/EA com 
gânglio marcado com clip

RM mamária RM mamária
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*The American Society of Breast 
Surgeons Consensus, 

29th Sept 2019

Algoritmo de abordagem imagiológica axilar
pCR AXILAR PROVÁVEL → rCR



Algoritmo de abordagem imagiológica axilar
pCR AXILAR IMPROVÁVEL

Mamografia
Ecografia mamária
Biopsia mamária

Ca mama 
proposto para 

QT neoadjuvante

Ecografia axilar
Biopsia axilar

N+ 
pCR axilar improvável 

Passível de cirurgia 
conservadora 

→marcação da lesão

Início
QT neoadjuvante

Término
QT neoadjuvante

• Doente N+ proposta para 
esvaziamento axilar

RM mamária RM mamária

RM mamária



Conclusão

• US e RM são métodos de imagem complementares na 
avaliação axilar pré- e pós-QTN

• O número de gânglios suspeitos e o nível axilar são 
informações importantes que o médico radiologista deve 
fornecer na avaliação inicial da axila

• A biopsia axilar tem acuidade superior à citologia aspirativa e 
não apresenta riscos acrescidos quando efectuada por um 
radiologista experiente



Conclusão

• Enquanto a marcação da lesão tumoral é efectuada sempre que a 
doente seja candidata a cirurgia conservadora, modelos e 
algoritmos que visam aferir a probabilidade de pCR axilar devem 
ditar a necessidade de marcação de metástase ganglionar com clip

• A marcação ganglionar com clip, removido por ocasião da BGS é a 
primeira estratégia que provou reduzir a FNR a par de técnicas 
inerentes à BGS

• Neste subgrupo de doentes, deverá ser confirmada a ocorrência de 
resposta imagiológica completa por RM e US previamente à BGS 
com exérese de gânglio referenciado com clip
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