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O PROBLEMA:

Cerca de 30 a 40% dos doentes c/uN1-2 passam a ypN0 após QT NA

Taxa de resposta ganglionar completa:

ACOSOG Z1071 (JAMA 2013) 40%

Srour et al. (ASO 2019, 32036 doentes) 38%

CHUSJ (amostra de 75 doentes consecutivos até fev2018) 44%
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Representam cerca de 20% dos doentes submetidos a QT NA

CHUSJ 24%

Shi et al. (The Breast Journal 2019, 845 doentes) 17%

Samiei et al. (Ann Surg Oncol 2019, 788 doentes) 25%
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A técnica de biopsia de GS

✓Tem maior utilidade se realizada após a QT NA

✓Deve ser aplicada uma técnica combinada
(a combinação mais estudada é a de radioisótopo+corante azul mas outras combinações podem

ser usadas…) 

✓Devem ser biopsados 3 ou mais GS

✓Devem ser excisados os gânglios previamente biopsados e marcados

✓Radiografar os GS biopsados



A técnica de marcação de gânglios biopsados

✓Clipe visível ecograficamente

✓Tatuagem com carbono

✓Semente radioactiva

✓Marcadores magnéticos

✓Marcadores com RF



The MARI procedure (Donker et al. Ann Surg 2015)

✓Semente marcada com 125I colocada no gânglio biopsado

✓Não foi identificado GS pelas técnicas tradicionais; todos os doentes

fizeram EA

✓Taxa de identificação: 97%

✓Taxa de FN: 7%



The TAD procedure (Caudle et al. J Clin Oncol 2016)

✓Semente marcada com 125I colocada no gânglio biopsado e marcado com 

clip

✓GS identificado pela técnica combinada tradicional; 92% dos doentes

fizeram EA; Gânglios radiografados; Tx identificação: 96,3%

✓Taxa de FN (só GS): 10,1%

✓Taxa de FN (só gânglio com 125I + clip): 4,2%

✓Taxa de FN (TAD): 2,0%



Em resumo:

I. Biopsar e marcar com clip (ou outro método…) os gânglios suspeitos (dois, 

no máximo?)

II. Após a QT NA fazer TAD, com biópsia do gânglio marcado e do gânglio

sentinela (pelo menos 3…), recorrendo a uma técnica combinada e com 

radiografia dos gânglios

III. Se ypN0TAD, não fazer EA

IV. Se ypN+TAD, fazer EA
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Ensaios em curso
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Ensaios prospectivos sobre TAD



Ensaios em curso
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Optimal IIA

Estudo de não inferioridade; randomizado

Tratamento da axila baixa com RT (1+2) não é inferior ao 

tratamento com RT dos 3 níveis axilares+supraclavicular

em doentes c/uN+ tratados com QT NA e ypN0, com GS 

estudado em OSNA. 
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Ensaio randomizado; doentes c/uN+, tratados com QT NA e ypN0

Compara doentes tratados com WBI com doentes tratados com WBI+RNI



Ensaios em curso

Optimal IIA e IIB

NSABP B 51

Alliance A011202

Ensaio randomizado; doentes c/uN+, tratados com QT NA e ypN+ sn

Compara doentes tratados com EA+RT nível 3+SC+CMI com doentes tratados

com RT níveis 1+2+3+SC+CM



OBRIGADO!


