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Terapêutica Neoadjuvante (TNA)

• Tumores localmente avançados
• Tumores em estadio precoce, de alto risco

- Possibilidade de avaliar a resposta tumoral  a diferentes tratamentos e em diferentes “timings”
- Estudar biomarcadores e outras características do tumor preditivas de resposta e/ou resistência
- Possibilidade de mudança de terapêutica

Resposta patológica completa (pCR): ypT0/Tis ypN0

- Associada a aumento da sobrevida livre de doença e global, em relação a Doentes com resposta parcial
ou ausente. Hennessey BT, et al; J Clin Oncol 2005. Rouzier R, et al; J Clin Oncol 2005. Symmans WF, et al; J Clin Oncol 2007. Precht LM, et al; Breast J 2010. 

- Se atingida, melhor prognóstico independentemente do subtipo de carcinoma e do tratamento. Cortazar P, et al. 

Lancet 2014.

- Endpoint dos clinical trials.



Avaliação de doença residual: 

Essencial colaboração multidisciplinar durante todo o processo! 

Resposta clínica/imagiológica e patológica não se correlacionam bem! Veerle Bossuyt, Surgical Pathology 2017. 

- 60-80%: resposta clínica/imagiológica completa mas doença residual microscópica
- 20%: aparente ausência de resposta clínica/imagiológica mas sem doença residual microscópica

Avaliação patológica é Gold-standard!



colocação de clip

Imagem 
pré-TNA

Imagem 
pós-TNA



Avaliação Histológica pré-TNA



Tipo histológico Ca lobulares respondem menos do que ductais NST

Grau histológico

Infiltrado linfocitário
(TILs)

Marcadores tumorais 
(RE, RPg, HER2, KI67)

Gânglio linfático

Índice proliferativo / grau histológico mais altos -» maior probabilidade de 
resposta

Características patológicas que predizem resposta ao tratamento 

Associado a alto grau histológico e RH- -» maior probabilidade de resposta

Triplos negativos e ER-/HER2+ tem maior probabilidade de alcançar pCR
Índice proliferativo     associado a melhor resposta

Alterações moleculares.. 

Estadiamento clínico inicial; citologia ou biópsia - não deve ser feita 
exérese!



Avaliação Macroscópica



Informação importante: tamanho pré tratamento, localização, multifocalidade, clip, envolvimento cutâneo; 
características histológicas, biomarcadores;
avaliação da resposta imagiológica;

Pré-TNA Pós-TNA







Tamanho pré-tratamento determina a extensão da 
nossa amostragem -» correlação clínica/imagiológica!!!

Pré-TNA

*

*

*



“Concentric shrinking” “Scattered pattern”

Tipos de resposta

Presented by Hannah Y. Wen at “Updated Breast Pathology, Warsow, Poland, Oct 2019 









Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.





Para além disto, 

- Todos os gânglios linfáticos devem ser submetidos na totalidade exceto se obviamente metastizados (secções 
representativas apenas).  - informação prévia acerca de biópsia e clip -

- Gânglio sentinela / não sentinela / esvaziamento ganglionar



Avaliação Microscópica



Avaliação Microscópica

- Leito tumoral                                           

- Tumor residual 

-Tamanho

-Celularidade

- Tipo histológico

- Grau histológico

- ILV

- Marcadores tumorais

- Margens

- Gânglio linfático



Avaliação microscópica
Leito tumoral







Avaliação microscópica
Tamanho / extensão



“The post-neoadjuvant therapy
pathologic T-category (ypT) is based on
the largest single focus of residual
tumor, if present. Treatment-related
fibrosis adjacent to residual invasive
carcinoma is not included(…)”.
“m” – múltiplos focos.

- Tamanho mantém-se fator de
prognóstico após TNA. Symmans WF, et al. J Clin

Oncol 2007; Carey LA, et al. J Natl Cancer Inst 2005; Chollet P, et al. Br J
Cancer 2003.



Avaliação microscópica
Celularidade











Avaliação microscópica
Tipo e Grau Histológico



Carcinoma lobular

Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.

Carcinoma ductal NST Carcinoma mucinoso



Correlaciona-se com sobrevida. Choi M, et al. 

Breast Cancer Res Treat, 2016

Alto índice mitótico após TNA associados

a pior prognóstico. 

Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.



❖ DCIS + resistente ao TNA

Não impede diagnóstico de pCR!

ypTis N0 e ypT0 N0 -» sobrevida

comparável!  Cortazar P. et al. The Lancet 2014; 

Mazouni C, et al. J Cin Oncol 2007. 

Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.



Avaliação microscópica
Invasão Linfo-vascular (ILV)



Poder ser único manifestação de carcinoma 

residual 

Confere pior prognóstico! Hasebe T, et al; Mod Pathol, 2010. Uematsu T, et 

al; Breast Cancer, 2011.

Impede diagnóstico de pCR!



Avaliação microscópica
Marcadores biológicos



Alteração num sub-grupo de doentes! 

Re-avaliação:
- Clinical trials

- Status prévio desconhecido

- Triplos negativos ou equívocos

- Material insuficiente

- Estudo noutras instituições

- Morfologia heterogénea do tumor pós TNA

- Ausência de resposta

A e B: Heterogeneidade

tumoral

C: Verdadeira alteração



Avaliação microscópica
Margens



Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.



Avaliação microscópica
Gânglios linfáticos



Documentar sempre:

- Nº de gg isolados

- Nº de gg mtx

- Tamanho > mtx (macrometástases, micrometástases, ITC)

- Efeitos / sinais de tratamento

- Presença de clip

- Extensão extra-capsular

Cicatriz fibrosa Macrófagos espumosos

Avaliação essencial -» resposta ganglionar é uma variável prognóstica major

Lagos de mucina
Sunati Sahoo, et al. Surgical Pathology 5, 2012.





Status dos gg linfáticos é o fator prognóstico mais importante após tratamento neoadjuvante. Rouzier R, et al; J Clin Oncol 2002. 

Kuerer HM, et al; J Clin Oncol 1999. Escobar PF, et al; Ann Surg Oncol 2006. 

- Ausência de tumor residual na mama mas gg+ residuais -» pior prognóstico. Rouzier R, et al; J Clin Oncol 2002. Escobar PF, et al; Ann Surg

Oncol 2006. Hennessy BT, et al; J Clin Oncol 2005. 

- Aumento progressivo do número de gg+ residuais -» progressivamente  pior sobrevida livre de doença e 
global comparados com gg-. Klauber-DeMore N, et al; Ann Surg Oncol 2006. Loya A, et al; Cancer 2009.  

Doentes com micrometástases ou metástases <1mm / ITC tem sobrevida ≈  a Doentes com macrometástases.
Klauber-DeMore N, et al; Ann Surg Oncol 2006. Fisher ER, et al; Cancer 2002.



Avaliação microscópica
Sistemas de classificação de resposta





• T – maior foco contiguo

• N – maior foco contiguo; (ITC)

• M – se M1 antes da TNA, mantém-se M1

AJCC: 
ypTNM

• 2 dimensões do leito com tumor residual

• Celularidade média (incluindo in situ) ao longo de 
todo o leito  

• % do componente in situ

• Nº de gg com doença residual e diâmetro do > foco 
metastático (incluindo fibrose pós-TNA)

RCB





- Resposta parcial: redução no pT e/ou pN menor do que resposta completa
- Ausência de resposta: sem mudança aparente no pT ou pN, ou aumento



Estatística do IPO



Tipo de resposta N / %

pCR 84 / 27,2%

Resposta parcial 218 / 70,5%

Ausência de resposta 7 / 2,3%

309 / 100%

Tipo histológico pCR (N ; %)

Ductal NST 79/272; 29%

Lobular 0/23; 0%

Outros 5/14; 37,5%

Grau histológico pCR (N ; %)

G1 0/8; 0%

G2 34/190; 17,8%

G3 46/104; 44%

Subtipo HR+/HER2-
(N ; %)

HR+/HER2+
(N ; %) 

HR-/HER2+
(N ; %)

HR-/HER2-
(N ; %)

pCR 4/123; 3,3% 22/70; 31,4% 20/30; 66,7% 38/83; 45,8%

2017/2018



FINAL


