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QT neoadjuvante (QTNA)

• Principais benefícios 
• Valor prognóstico da resposta patológica completa(pCR) em tumores Her2+, 

triplo negativos(TN) e  em muitos luminal B

• Downstaging tumoral  aumentando a possibilidade de tratamento conservador

• Downstaging da axila podendo evitar a linfadenectomia axilar

• Apesar da pCR ser um indicador prognostico favorável, os resultados são 
semelhantes entre a QT pré-operatória e QT adjuvante



• Avaliação da resposta à QTNA:

❑ exame fisico

❑ mamografia

❑ ecografia(US)

❑ ressonância magnética(RM)

Marinovich ML et al. J Natl Cancer Inst 2013 
Scheel JR et al. AJR Am J Roentgenol 2018



• Avaliação da resposta à QTNA:

❑ exame fisico

❑ mamografia

❑ ecografia(US)

❑ ressonância magnética(RM)

• A RM  é o método com maior acuidade

é dificil para as outras modalidades diferenciar a fibrose e outras
alterações pós-QT de tumor residual 

Marinovich ML et al. J Natl Cancer Inst 2013 
Scheel JR et al. AJR Am J Roentgenol 2018



RM pré-QT

T2 MIP T1 GAD



RM pós-QT

T2 MIP T1 GAD



• 138 mulheres ≥3 cm carcinomas invasivos submetidos a QTNA

• Maior diâmetro pelo exame clínico, mamografia e RM

• Acuidade na medição pré-operatória para deteção de pCR e associação com a medida
patológica final para todos os tipos de lesão:

• massa única , captação não massa e massas múltiplas

A RM  apresentou a maior acuidade na deteção de resposta patológica
completa para todo o tipo de lesões

Scheel JR et al. AJR, 2018



Onur T. et al. Eur J Breast Health 2019; 15(2): 119-124



NCCN guidelines® Version I.2018

• Assessment of tumor response 

i. Diagnostic bilateral mammogram

ii. Ultrasound as necessary

iii. Breast MRI (optional)

• IV contrast

• Expert breast imaging team working in
concert with multidisciplinary
treatment team

• Dedicated breast coil and protocol

• MRI-guided needle sampling and/or
image-guided localization available

“Útil para avaliação do cancro da 
mama antes e após tratamento 
sistémico pré-operatório, para definir 
a extensão da doença, a resposta ao 
tratamento e o potencial para 
cirurgia conservadora da mama”



• Os achados após QTNA são influenciados por diferentes fatores: 

❑ subtipo tumoral,

❑ tipo histológico,  

❑ morfologia da lesão,

❑ padrão de resposta

… e pelo momento de aquisição da RM 



• A RM é influenciada pelo objetivo do exame:

• Na perpectiva do oncologista, é importante avaliar a resposta a um 
regime especifico de QT e medir as alterações na dimensão do tumor 
invasivo.

O CDIS residual é menos importante na perspetiva do oncologista. 

• Para o cirurgião, o objetivo é conseguir margens negativas e a 
extensão do tumor, incluindo o CDIS, deve ser medido. 



• Estratégias distintas:

• Avaliação da resposta durante a QTNA

• Avaliação pré-operatória após a neoadjuvância

• Como predizer pCR após QTNA ?



Avaliação de resposta durante a QTNA

• Alterações no tamanho tumoral maximo , no volume do tumor e na
cinética de captação do contraste

• Técnicas funcionais, incluindo a Difusão (DWI) e técnicas de imagem
molecular 

• Avaliação Multiparamétrica da RM, incluindo DCE-MRI e DWI é 
superior à medida do tumor  para predizer resposta patológica 
completa após o 1º ciclo de QTNA

Le-Petross HT et al. Magn Reson Imaging Clin N Am 2018
Li K et al. Investigative Radiology, 2015



• Medições semi-automáticas do volume tumoral com RM 
• As alterações no volume do tumor têm maior correlação com sobrevida livre 

de doença do que outros indicadores, como o diametro tumoral

• Alterações no volume com alto valor preditivo de pCR após o 1º ciclo de QT. 
• Modificação precoce de um regime de QT ineficaz quando a RM indicasse ausência de 

resposta,  seria importante para evitar toxicidade desnecessária

• Atualmente é restrito a ensaios clínicos

Hylton NM et al. Radiology 2016                                                                                                                  



• Alterações na curva de intensidade sinal/tempo estão associadas a 
resposta à QTNA 

Uma diminuição precoce da captação é um importante preditor
de eventual resposta

Ah-See ML et al. Clin Cancer Res 2008
Dogan BE et al. Curr Probl Diagn Radiol 2018
Shelley AH et al. BJR 2018 



• A Difusão (DWI) fornece informação biológica ao medir
indiretamente a densidade cellular e a integridade das membranas

• A Difusão espelha o efeito citotóxico da QT

• O nivel de restrição pode ser quantificado pela medição do ADC –
coeficiente difusão atenuação

• Uma subida do ADC é predictivo de resposta com sensibilidade e 
especificidade de 88% e 79% na previsão de pCR.

Partridge SC et al. Radiology 2018
Chu W et al. Oncotarget 2017



b0 b1000 ADC map
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Protocolo de RM de acordo com as recomendações da Sociedade Europeia

T2 T1 3D Din DWI ADC



• A medida do ADC correlaciona-se  com a agressividade tumoral

• Os tumores mais agressivos apresentam valores mais baixos de ADC

• Tumores com alta heterogeneidade intratumoral podem abrigar
células com capacidade para metastizar, com capacidade para se 
adaptarem no tempo e sob a pressão da terapêutica

• A diferença de valores do ADC refletem tanto a celularidade tumoral
como a heterogeneidade

Kim JY et al. Radiology 2019



MIP DWI b1000 ADC

Diferentes valores de ADC refletem a heterogeneidade tumoral 



Os padrões de resposta na RM a meio da QTNA podem prever uma resposta patológica
com maior acuidade que no final da QT

Resposta radiológica completa a meio da QTNA está associada com  83% de pCR

Essa correlação entre rCR e pCR é menor no final da QT  
Uma possivel explicação seria pela acção antiangiogénica dos taxanos, independente da acção cititóxica

Briete G. et al. Breast Cancer Research 2018



• Para implementar a avaliação volumétrica e funcional – Análise
Multiparamétrica – como alternativa à medição convencional do 
tamanho, é preciso:

❑ standardização do protocolo de aquisição da RM

❑ acesso alargado a software de pós-processamento

❑ mais estudos de validação



O RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)
O critério mais utilizado para medir a resposta
4 categorias de resposta—completa, parcial, doença estável e progressão

Eisenhauer EA et al. Eur J Cancer 2009                                                                       



Briete G. et al. Breast Cancer Research 2018

• Padrões de resposta à QTNA:



RM pré-QT RM pós-QT

Resposta completa



Resposta parcial

RM pré-QT RM pós-QT

DWI

ADCADC

DWI



Resposta parcial fragmentada

RM pré-QT RM pós-QT



Avaliação pré-operatória após a QTNA

• Para avaliar a possibilidade de cirurgia conservadora 

• Não há diferença significativa nas taxas de recidiva local entre cirurgia
conservadora e mastectomia

e entre cirurgia conservadora após downstaging e cirurgia
conservadora planeada

• Idade < 40 anos está associado com > taxa de recidiva local  

Shin SU et al.  Radiology 2018



• RM após QTNA é importante no planeamento da cirurgia conservadora

• Não está provado o impacto da RM preoperatória no resultado cirúrgico ou
nas taxas de recidiva

• A RM na deteção de doença residual após QTNA, uma meta-análise
incluindo 44 estudos:
• Sensibilidade de 92% e uma especificidade de 90%
• RM apresenta a melhor correlação radiopatológica após a QTNA
• Infra-estimação ou sobre-estimação podem ocorrer com a RM 
• A avaliação do tamanho tumoral após QTNA é um pouco menos fiável do que antes 

da QTNA. 

Hylton NM Radiology 2018

Marinovich ML et al. J Natl Cancer Inst 2013 
Straver ME et al. Ann Surg 2010 



• A presença de extensas áreas de microcalcificações suspeitas na 
mamografia é uma limitação à terapêutica neoadjuvante com o 
propósito de downstaging e de possibilitar uma cirurgia conservadora

• A excisão completa da área de microcalcificações permanece como o 
standard

• Maiores discrepâncias nas que apresentam resposta completa na RM 

Feliciano Y et al. Ann Surg Oncol. 2017
Yim H et al. Acta Radiol 2019



• Nos Tumores TN ou HER2-positivos há maior acuidade e melhor 
correlação na avaliação da doença residual comparativamente com os 
tumores RH-positivos/HER2-negativos

• Os tumores TN mais comumente manifestam-se como massas, 
unifocais ou multifocais, que reduzem de forma concêntrica em 
resposta à QTNA 

• Altas taxas de concordância radiopatológica.
Straver ME et al. Ann Surg 2010
McGuire KP et al. Ann Surg Oncol 2011



Resposta completa radiológica e 
patológica (rCR = pCR)

G3, TN, Ki67 60%

RM pré-QT RM pós-QT



Luminal B (HER2 positivo)
Realce não massa

Resposta radiológica completa
Resposta frangmentada na patologia
Infra-estimação



• A extensão da doença residual tende a ser infra-estimada nos 
carcinomas lobulares e nos RH-positivos/HER2-negativos 

• Com maior frequência manifestam-se por realce não massa difuso e a 
resposta à QTNA tende a ser fragmentada em múltiplos pequenos 
focos tumorais

• O realce não massa na RM pré-operatória está associado com menor 
sobrevida livre de recidiva loco-regional após cirurgia conservadora
• Com as recidivas a surgirem no mesmo quadrante

Kim SY et al. Radiology 2018
Loo CE et al. J Clin Oncol 2011
Shin SU et al. Radiology 2018



CI G3, RH-Positivo, ERBB2 (2+) – SISH Negativo e Ki67 50% QTNA - Resposta radiológica completa (rCR)



CI G3, RH-positivo, ERBB2 (2+) – SISH Negativo e Ki67 50% QTNA - Resposta radiológica completa (rCR)

Status pós-QT:
- Múltiplos focos dispersos de 

neoplasia residual (> com 4mm) 

- Carcinoma invasivo 

- Correspondendo a 10% da área 
tumoral total

- Carga tumoral residual – 2.873

- RCB – II (classif. MD Anderson)

Infra-estimação da doença residual 



• A medição do tumor residual na RM é mais dificil nos RH-
positivos/HER2-negativos do que nos outros subtipos

É necessária uma estrategia de interpretação à medida do subtipo
tumoral e da sua morfologia para melhor determinar o tamanho
tumoral cirúrgico após QTNA



• Avaliação das imagens nas fases tardias do dinâmico (obtidas 6 
minutos após a administração do contraste), são as que melhor
mostram o componente de CDIS residual 

• Avaliação do componente invasivo, bem como a determinação de 
pCR, é mais eficiente nas series pós-contraste iniciais

• A captação do contraste no CDIS residual após QTNA tende a ser
mais tardia em resultado do efeito antiangiogenico da quimioterapia

Kim SY et al. Radiology 2018
Santamaría G et al. Radiology 2017



RM pré-QT RM pós-QT Dinâmico - fase tardia  



Estudo dinâmico – fase inicial          Estudo dinâmico – fase tardia          

Monitorização da resposta à QT-NA
Predição de pCR

Dimensão do componente invasivo

Extensão tumor residual:
TN; HER2-Positivo e RH-negativo

Avaliação do tumor residual nos 
candidatos a tr. conservador

Dimensão do comp invasivo + in situ

Extensão tumor residual:
CLI realce não massa na RM;
RH-positivo/HER2-negativo

Planeamento 
do tratamento

Histopatologia

Subtipo tumoral

Aplicação da RM após QTNA de acordo com 
as fases do estudo dinâmico e com a histopatologia



Como  predizer pCR após QTNA ?

• Com as terapias alvo:
• taxa de respostas patológicas completas (pCR) na ordem de 50%-60%, 

• nos tumores HER2-positivos e nos TN 

• interesse crescente na possibilidade de evitar a cirurgia, nos casos de pCR

• com base na informação da imagem:
• A ausência de realce no leito tumoral é o principal critério para afirmar uma pCR

• A ausência de realce nas fases tardias da RM aumenta a probabilidade de uma pCR

• RM tem alta sensibilidade na identificação de tumor residual de 83%–92%

• Especificidade intermédia na identificação de pCR de 47%–63% 
von Minckwitz G et al. . J Clin Oncol 2012
van la Parra RF et al. Breast Cancer Res 2016
Heil J et al. Eur J Cancer 2016
Santamaría G et al. Radiology 2017



• Ensaios recentes, selecionam pacientes com base na ausência de 
realce na RM para realização biopsia percutânea (BAV) a fim de evitar 
a cirurgia.

• Os resultados preliminares mostram que a biopsia percutânea
aumenta o valor preditivo negativo da RM no diagnóstico de pCR de 
76.7% para 94.4% 

• A fibrose induzida pela QT, a inflamação ou o tecido de granulação, mesmo
sem tumor residual, podem apresentar realce no leito do tumor simulando
tumor residual

Heil J et al. Eur J Cancer 2016

Kim SY et al. Eur Radiol 2018



G2, TN, Ki67 30% QTNA – Resposta radiológia parcial (70%)



G2, TN, Ki67 30% QTNA – Resposta radiológia parcial (70%) Resposta patológica completa



Patologista e radiologista experientes
Confirmar que a amostra corresponde ao leito tumoral
Minimizar erros de amostragem  

Falsos negativos < 5%
VPN = 94.4%

Resultados preliminares:

Heil J et al. European Journal of Cancer, 2016



NCT03188393. Assessing the accuracy of tumor biopsies after chemotherapy to determine 
if patients can avoid breast surgery. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT03188393. Accessed July 29, 2018

multicenter clinical trial is assessing the accuracy of radiologic complete response
The trial uses image-directed biopsy to the tumor bed for assessing accuracy

NCT02945579. Eliminating breast cancer surgery in exceptional responders with neoadjuvant systemic therapy. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02945579. Accessed July 29, 2018.

test the feasibility of omitting surgery for patients with HER2-positive or triple-negative 
breast cancer who are deemed to be exceptional responders to NAC
Patients in this trial do not undergo surgery but proceed directly to radiation therapy.
followed for ipsilateral breast recurrences every 6 months for 5 years 

Kuerer HM et al. Annal of Surgery, 2018



Conclusão 

Na neo-adjuvância a RM é o método de 1ª linha para: 

❑ Avaliar a eficácia terapêutica

informação precoce sobre a resposta e predizer a pCR

❑ A doença residual prévia à cirurgia 
medir o tumor residual e planear a cirurgia conservadora
influenciado pelo subtipo tumoral, morfologia e padrão de resposta

❑ A probabilidade de pCR

alta sensibilidade e especificidade intermédia

coopera na seleção de doentes candidatas a ensaios clínicos que  
omitem a cirurgia 



Muito obrigado 


