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RESUMO 

 

O câncer de mama é uma doença com grande prevalência entre as mulheres e, 

consequentemente, ocasiona grande impacto econômico e social. Nesse âmbito, apesar dos 

avanços na abordagem terapêutica ainda podem ocorrer casos de recidiva. Estes são 

caracterizados pela evidência através de sintomas ou de exames de imagem do retorno da 

neoplasia após o tratamento e estão intimamente relacionados com as características 

heterogêneas desse tipo de câncer e a falha terapêutica. Dessa forma, o presente estudo objetiva 

avaliar os fatores relacionados com a recorrência de neoplasias de mama por meio de uma 

revisão bibliográfica. Foram selecionados 5 artigos do PUBMED publicados no período entre 

2015-2020 por meio de descritores específicos e a metodologia foi classificada como adequada 

pela Lista de Delphi. A partir da análise dos artigos foi constatado que os subtipos mais 

relacionados com a recidiva são o HER2 e o triplo negativo, em contrapartida, os com menores 

índices são os luminais tipo A e B. Outro ponto observado é que a resposta patológica completa 

tem valor prognóstico positivo, assim como, a ocorrência de metástases precoces está 

relacionada com padrão menos agressivo. Já em relação a fatores intrínsecos da paciente, a idade 

não foi considerada fator prognóstico independente para recorrência. 

 

Palavras-chave: neoplasias da mama, recidiva, prognóstico 

 

 

PATTERN EVALUATION OF TUMOR RECURRENCE RELATED TO THE 

MOLECULAR DIAGNOSIS IN WOMEN WITH BREAST CANCER: SISTEMATIC 

REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is a disease with high prevalence among women, which, as a result, causes great 

economic and social impact. In this context, despite advances in the therapeutic approach, 

cases of recurrence may still occur. These are characterized by evidence through symptoms or 

imaging tests of the return of the neoplasm after treatment and are closely related to the 

heterogeneous characteristics of this type of cancer and the therapeutic failure. Thus, the 

present study aims to assess factors related to the recurrence of breast neoplasms through a 

literature review. Five PUBMED articles published during the period of 2015-2020 were 

selected through specific descriptors and the Delphi List classified the methodology as 

adequate. Through the analysis of these articles, it has been found that the subtypes most 

related to recurrence are HER2 and triple negative (TN). On the other hand, those with the 

lowest indexes are luminal type A and B. Another important point, is that the complete 



pathological response would have a positive prognostic value, just as the occurrence of early 

metastasis would be related to a less aggressive pattern. Regarding the patient’s intrinsic 

factors, age was not considered a prognostic factor for recurrence 

 

Keywords: breast neoplasms, recurrence, prognosis 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

O câncer (CA) de mama é considerado um problema de saúde pública que tem 

impacto econômico e social significativo. Segundo o INCA, o CA de mama é o 

segundo tipo mais incidente no mundo ficando atrás, apenas, do câncer de pulmão1. 

Dentre as mulheres, é a malignidade não melanoma mais incidente. Estima-se que, no 

Brasil, em 2020, haverá 66.280 novos casos, assim como, aproximadamente, 16.924 

mortes1.  

Os principais fatores de risco relacionados com o câncer de mama envolvem 

idade maior que 50 anos, raça branca não-hispânica, fatores endócrinos e reprodutivos 

como, por exemplo, menarca precoce e nuliparidade (todos alargam a janela 

estrogênica), fatores ambientais como a obesidade e o consumo excessivo de bebidas 

alcóolicas, além de fatores genéticos2,3. Dentre estes, os mais relevantes são as 

mutações no gene BRCA-1 e 2 que são responsáveis por grande parte dos carcinomas 

de mama hereditários3.  

Por se tratar de uma doença dinâmica e heterogênea, não apresenta um único 

mecanismo fisiopatológico. Basicamente, a carcinogênese envolve um crescimento 

desordenado das células do tecido causado pela perda da inibição de fatores de 

crescimento e aumento da expressão de sinais que favorecem o crescimento3. 

A identificação do perfil imunohistoquímico é essencial para a classificação 

dos subtipos moleculares do CA de mama4. Nesse cenário, existem 4 alterações 

oncogênicas de destaque. O HER2 é uma oncoproteína que propicia o crescimento das 

células mamárias e, dessa forma, sua hiperexpressão ou amplificação em neoplasia de 

mama confere replicação tumoral acelerada4. Já o gene MKI67, quando hiperexpresso 

(>14%), indica proliferação celular exacerbada e está relacionado com mau 

prognóstico4. Por fim, a presença de receptores de estrogênio (RE) e de progesterona 

(RP) indica que genes relacionados com a carcinogênese são estimulados perante sua 

ativação3. 

Nesse contexto, a classificação molecular de tumores de mama se baseia na 

presença ou não de receptores hormonais para estrogênio (RE), receptores de 

progesterona (RP), presença ou ausência de amplificação/hiperexpressão do receptor 

do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2)4. Além disso, o termo 

“luminal” advém da similaridade das células neoplásicas com as células luminais 



normais do tecido mamário e é utilizado para a classificação molecular de tumores em 

relação ao seu grau histológico, ou seja, quanto a neoplasia difere arquiteturalmente do 

tecido normal 4 (QUADRO 1).     

 

QUADRO 1: Classificação do câncer de mama em relação ao grau histológico e 

presença e/ou ausência de receptores de estrógeno, progesterona e HER2. 

Subtipo Características moleculares 

Luminal A RE+ e/ou RP+; HER2-; baixo grau histológico. 

Luminal B RE- e RP-; HER2- ou HER2+; baixo grau histológico. 

HER2+ RE- e RP-; HER2+; 

Triplo negativo (TN) RE- e RP-; HER2-; 

Fonte: autores. 

O tumor luminal A possui resposta hormonal positiva para receptor de 

estrogênio (RE) e/ou receptor de progesterona (RP) e baixa expressão/amplificação de 

HER2 e baixo grau histológico4.   

O tumor luminal B tem resposta hormonal negativa e pode possuir ou não 

expressão/amplificação de HER2. Por outro lado, é característico um alto perfil 

replicativo devido à presença de outros genes proliferativos, como MKI67 (Ki-67), 

CCNB1 e MYBL24. 

Já os tumores HER2+ apresentam resposta hormonal negativa e hiperexpressão 

de HER2. Embora tenham caráter mais agressivo devido ao status replicativo 

exacerbado, os resultados terapêuticos com inibidores de receptores tirosina quinase 

são benéficos4. 

Por fim, os tumores triplo-negativos apresentam resposta hormonal negativa, sem 

expressão/amplificação de HER2. Boa parte dos tumores TN apresentam mutação 

(tanto esporádica quanto hereditária) do gene supressor de tumor BRCA1 que passa a 

ser hipofuncionante4. 

O diagnóstico do câncer de mama é obtido por meio de avaliação clínica e de 

exames de imagem, principalmente, a mamografia5. A confirmação é feita com biópsia 

histopatológica sendo preferível a “core biopsy”, além de estudo imunohistoquímico 



em que são avaliados biomarcadores tumorais como HER2, receptor de estrogênio, 

receptor de progesterona e Ki675. 

Já o estadiamento é feito conforme a 8ª edição do AJCC Cancer Staging 

Manual5. Trata-se de um processo complexo que leva em consideração os descritores 

TNM, assim como grau histológico e os biomarcadores HER2, RE e RP. A 

classificação TNM utiliza, como parâmetro, aspectos relacionados ao tumor como o 

tamanho (T), se há ou não acometimento de linfonodos e sua respectiva localização 

(N), características patológicas, presença ou ausência de metástases (M)5. Os estágios 

vão de I a IV de tal modo que os estágios I e II possuem duas subdivisões (A e B), o 

estágio III possui 3 subdivisões (A, B e C) e o estágio IV apenas uma. 

O diagnóstico tardio e a dificuldade de acesso ao tratamento são fatores que 

contribuem significativamente para a menor sobrevida de pacientes com CA de mama 

em países em desenvolvimento como o Brasil1. Um dos agravantes ao diagnóstico 

tardio é o estadiamento do CA de mama, que se relaciona diretamente com o risco de 

recidiva6. Cheng e colaboradores (2012)7 demonstraram no seu estudo de coorte com 

20.027 mulheres que 36,8% das pacientes apresentaram recidiva em dez anos, das 

quais a maioria apresentou relação com estágios mais avançados, neoplasias com grau 

histológico pouco diferenciado e com receptor hormonal negativo.  

Recidiva tumoral é caracterizada pela evidência, por meio de sintomas ou de 

exames de imagem, da reincidência da doença 3 meses após o tratamento e, 

geralmente, tende a ocorrer nos primeiros 2 anos8. Pode ser loco-regional, quando se 

manifesta no mesmo sítio do tumor primário; ou, à distância, quando o tumor se 

dissemina para além do seu sítio primário, seja por via hematológica ou linfática9. A 

recidiva está intimamente relacionada com falha terapêutica e/ou com a existência de 

tumor com fenótipo resistente9.  

Nesse âmbito, visto a importância da caracterização imunohistoquímica para o 

diagnóstico do câncer de mama, e que mais de 30% das mulheres diagnosticadas 

podem apresentar recidiva tumoral, o presente trabalho reúne dados da literatura 

relacionados à recorrência da neoplasia de mama com o objetivo avaliar o padrão de 

recidiva tumoral relacionada ao diagnóstico molecular em mulheres com câncer de 

mama, e desse modo inferir se a existência de um padrão pode auxiliar na escolha de 

condutas posteriores a fim de minimizar recidiva. 

 

 



2 METODOLOGIA  

 

O presente estudo é de caráter retrospectivo, desenvolvido mediante uma 

revisão bibliográfica por meio da análise de artigos, publicados no período 1 de janeiro 

de 2015 a 1 de janeiro de 2020, a respeito da relação do diagnóstico neoplasia primária 

e sua recidiva. A pergunta norteadora deste estudo foi estruturada levando em 

consideração os componentes do acrônimo PICO, na qual P se refere a população, I 

intervenção, C controle e O desfecho. Sendo assim, tomamos como base central o 

questionamento “Existe um padrão de recidiva tumoral relacionado ao diagnóstico 

molecular em mulheres com câncer de mama?” Para fins metodológicos, esta revisão 

sistemática foi conduzida de acordo com os itens de relatório preferenciais de 

diretrizes para revisões e meta-análises (PRISMA) 10. 

 

2.1. ESTRATÉGIA DE PESQUISA: 

A pesquisa bibliográfica exploratória foi realizada na base de dados National 

Library of Medicine (PUBMED), por meio dos descritores “Breast Neoplasm 

Recurrence”, “Local; Disease-Free Survival”, “Prognosis”.  

A delimitação temporal contemplou o período de 2015-2020, dessa forma, 

abrangendo artigos mais recentes, dos últimos 5 anos para análise. Os filtros 

adicionados foram “Free full-text” e “Full-text” possibilitando que somente trabalhos 

na íntegra fossem inclusos. Os tipos de artigos definidos para pesquisa foram “estudo 

observacional” e “estudo comparativo” na “espécie humana” a fim de apresentar 

projetos que permitissem avaliação de resultados em pesquisa de campo com 

população significativa, excluindo assim, revisões literárias. Também foi selecionado 

idade entre 19 e 80 anos ou mais, excluindo publicações de análises infantis. A busca 

foi realizada nos idiomas inglês, português e espanhol. 

 

2.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Foram incluídos apenas estudos que retratam a relação de recidiva tumoral com 

diagnóstico molecular de tumores de mama.  Estudos como ensaios clínicos, estudos 

comparativos, e estudos de coorte foram incluídos, sendo que apenas estudos 

conclusivos foram selecionados. Estudos que retratam circunstâncias raras (exceções) 

da neoplasia mamária, comparativas ou análises terapêuticas especificas, tais como 

efetividade de fármacos quimioterápicos/ dose terapêutica, trabalhos focados em 



análise gênica ou mutação específica (como restritos à tumores BRCA1 e 2) e artigos  

sobre tumores recidivantes apenas em pacientes com quadros específicos, como 

imunossupressão e artrite reumatoide, bem como estudos de tumores in situ, estudos 

inclusivos e incompletos foram excluídos. Estudos que não deram acesso ao texto 

completo e as duplicatas também foram excluídos.  Os critérios de inclusão 

contemplaram mulheres com diagnóstico de câncer de mama invasivo, com idade 

superior à 18 anos e análise de ocorrência de recidiva tumoral com base no subtipo 

molecular, estudos observacionais e comparativos.  

 

Quadro 2: Critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados para o estudo.  

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

 Sexo feminino 

 Diagnóstico de câncer de mama 

invasivo 

 Idade superior à 18 anos 

 Análise de recidiva tumoral com 

base no subtipo molecular 

 Estudo observacional e comparativo 

 Comparativas ou análises 

terapêuticas especificas, 

(efetividade de fármacos 

quimioterápicos/ dose 

terapêutica) 

 Tumores in situ 

 População restrita (quadro 

autoimune, imunossupressão 

 Análise gênica ou mutação 

específica (como restritos à 

tumores BRCA1 e 2) 

 Revisões sistemáticas, estudos 

inconclusivos e incompletos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.3. COLETA DE DADOS: 

A busca e a seleção dos artigos foram realizadas por duas pesquisadoras 

simultaneamente (I.M. e B.M.O.), de forma independente e cega, posteriormente, 

verificadas por uma terceira pesquisadora/orientadora (K.J.P.R.B), a fim de evitar 

divergências. Os títulos e resumos dos artigos foram lidos e de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão, os artigos foram selecionados para leitura de textos completos. 



A seguir, os dados foram tabulados: autor, ano de publicação, nome do artigo, revista, 

resumo e base de dados.  

 

2.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA: 

A avaliação da qualidade e do risco de viés foi concluída por dois revisores 

independentes, usando uma adaptação da ferramenta descrita no Cochrane 

Collaboration Handbook11. A qualidade metodológica dos artigos científicos para a 

extração dos dados foi avaliada por meio da qualificação da Lista de Delphi12 que 

contempla dados sobre alocação, aleatoriedade, relação das características do grupo 

em relação ao prognóstico, especificação dos critérios de inclusão e exclusão, 

utilização de avaliador independente, mascaramento do paciente, medidas de 

variabilidade e a estimativa, se houve análise por intenção de tratar e ocorrência de 

descrição das taxas e razões para as exclusões. Quaisquer divergências foram 

resolvidas por discussão e um terceiro independente foi consultado conforme 

necessário, sendo este Escala modificada de Oxford13.  

 

 

3 RESULTADOS 

 

Inicialmente, a busca localizou 1097 resultados para a combinação Breast 

Neoplasm Recurrence, Local; Disease-Free Survival, Prognosis, e, após a adição dos 

filtros, diminuiu para 58 resultados. Após a leitura dos títulos e resumos, 31 artigos 

foram excluídos por se afastarem da temática proposta. Dessa forma, 25 artigos foram 

considerados elegíveis e 19 foram excluídos após a leitura do texto na íntegra. A 

exclusão englobou estudos que tratavam de comparativas terapêuticas especificas, 

como fármacos quimioterápicos/ dose terapêutica, distanciando-se do quadro de 

recidiva geral, trabalhos focados em análise gênica ou mutação específica, restritos à 

tumores BRCA1 e 2, artigos sobre tumores recidivantes apenas em população restrita 

com quadros específicos, como imunossupressão e artrite reumatoide, e artigos 

relacionados à tumores de mama in situ.  Dessa forma, 8 trabalhos foram selecionados 

para síntese qualitativa, porém, 3 deles não se encaixaram no objetivo proposto. A 

escolha envolveu a análise da relevância e abrangência dos seus resultados, dessa 

forma, 5 artigos foram selecionados para escrita do presente estudo (FLUXOGRAMA 



1). Os 5 estudos classificados para revisão obtiveram pontuação superior à 7, sendo 

classificados como metodologia adequada, de acordo com a Lista de Delphi12. 

 



FLUXOGRAMA 1. Fluxograma de seleção dos estudos que compõem essa revisão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.1. PADRÃO DE RECIDIVA DE ACORDO COM O SUBTIPO MOLECULAR: 

 Os dados obtidos neste estudo possibilitam, de modo geral, observarmos que o 

as taxas de recidivas de acordo com o subtipo molecular varia de acordo com a 

população estudada, visto que dependem de outras variáveis, logo não há um padrão 

indubitável. Yang e colaboradores (2015)14 evidenciaram que o subtipo TN se 

apresentou como o mais recidivante, seguido pelo subtipo HER2+, resultados também 

obtidos nas pesquisas de Jwa e colegas (2016)15 e já no estudo de Maaren e 

colaboradores (2018)16, o subtipo HER2+ foi o mais prevalente, seguido de TN. Chou 
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e colaboradores (2019)17 também demonstraram maiores taxas de recidivas do subtipo 

HER2+, porém, o mesmo estudo apresentou o subtipo luminal B como o segundo mais 

prevalente, o que foge à regra de que em geral os subtipos mais agressivos, TN e 

HER2+ como os mais recidivantes. A pesquisa de Laas e colegas (2019)18, por sua 

vez, também demonstrou maiores taxas de recidivas para tumores TN e HER2+, no 

entanto, sem discrepância significativa entre elas, ambas com a mesma porcentagem 

de 9%. Todos os dados são apresentados de forma resumida no quadro 3, e 

detalhadamente descritos a seguir. 



 

QUADRO 3: Resultados dos estudos de recidivas locorregionais de acordo com cada subtipo molecular e seu tempo de acompanhamento.  

Autor 
Ano da 

publicação 
Nº de pacientes 

Período de 

acompanhamento 

Total de Recidiva 

RLR 
Perfil molecular 

Recidiva 

locorregional 

Yang et al14 2015 

233 pacientes com 

câncer de mama nos 

estágios II e III que 

receberam 

quimioterapia 

neoadjuvante (NAC) e 

radiação pós-

mastectomia (PMRT). 

 

53 % (n = 123) 

apresentaram HR+ (ER 

ou PR+/HER2−), 23 % 

(n = 53) apresentaram 

HER2+ (HER2+/HR+ 

or HR−), e 24 % (n = 

57) apresentaram 

triplo-negativo (TN) 

(HR−/HER2−). 

5,2 anos 

9% (n=16) das 

pacientes sem 

resposta patológica 

completa (n=201) 

apresentaram recidiva 

em 5 anos. 

0% de recidiva em 

pacientes com 

resposta patológica 

completa. (n=32) 

TN (44 pacientes 

não-PCR) 

10 pacientes 

(22,7%) 

HER2 + (42 

pacientes não-PCR) 
3 pacientes (7%) 

Luminais (HR +) 

(115 pacientes não-

PCR) 

4 pacientes (3,5%) 



Continuação Quadro 1. 

Maaren et 

al16 2018 

8.062 pacientes. Todas 

as mulheres com 

câncer de mama 

invasivo não 

metastático no ano de 

2005 com classificação 

molecular 

10 anos 

7,5% (n=620) das 

pacientes (4,7% 

recidiva local, 3,0% 

recidiva regional) 

TN (986 pacientes) 
121 pacientes 

(12,3%) 

HER2 + (504 

pacientes) 

58 pacientes 

(11,5%) 

Luminal B (2.090 

pacientes) 

199 pacientes 

(9,5%) 

Luminal A (4.482 

pacientes) 

242 pacientes 

(5,4%) 

Jwa et al15 2016 

335 pacientes com 

câncer de mama em 

estágio clínico II-III no 

período de 2002-2009 

submetidas à 

quimioterapia 

neoadjuvante (NAC) e 

terapia conservadora 

de mama (BCT) 

7,2 anos 
23% das pacientes 

(n=77) 

TN (61 pacientes) 

 

20 pacientes 

(32,8%) 

 

 

 

 

 

 

HER2 + (45 

pacientes) 

11 pacientes 

(24,4%) 

Luminal B (116 

pacientes) 
30 pacientes (26%) 

Luminal A (113 

pacientes) 
16 pacientes (14%) 



Continuação Quadro 1. 

Laas et al18 2019 

1199 pacientes com 

câncer de mama 

primário tratadas com 

NAC 

5 anos 
7,4% das pacientes 

(n=89) 

TN (375 pacientes) 
35 pacientes 

(9,3%) 

HER2+ (294 

pacientes) 

28 pacientes 

(9,5%) 

Luminais (HR +) 

(530 pacientes) 
26 pacientes (5%) 

Chou et al17 2019 

263 pacientes com 

câncer de mama local 

tratadas com NAC 

5,4 anos 
11, 8% das pacientes 

(n=31) 

TN (49 pacientes) 
5 pacientes 

(10,2%) 

HER2+ (45 

pacientes) 

6 pacientes 

(13,3%) 

Luminal A (23 

pacientes) 
2 pacientes (8,7%) 

Luminal B (HER2+) 

(50 pacientes) 
7 pacientes (14%) 

Luminal B (HER2-) 

(96 pacientes) 

11 pacientes 

(11,5%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

Yang e colaboradores (2015)14 analisaram 233 pacientes com câncer de mama nos 

estágios II e III que receberam quimioterapia neoadjuvante (NAC) e radiação pós-

mastectomia (PMRT), acompanhamento por 62 meses, no período de 2000 a 2009, a fim de 

determinar a influência dos diferentes subtipos moleculares e da doença residual na 

recorrência locorregional. Em sua análise, 14% apresentaram resposta patológica completa 

(PCR) e 8% apresentaram recidiva locorregional em 5 anos, dentre esta porcentagem, 

pacientes com subtipo molecular TN apresentaram taxas mais elevada de recidiva 

locorregional em detrimento aos subtipos HER2 + ou luminais A e B (HR+ receptores 

hormonais positivos) (20 vs. 6 e 4% respectivamente)14. 

Nenhuma das 32 (14%) pacientes que apresentaram PCR manifestaram algum tipo de 

recidiva. A PCR ocorreu em 13 pacientes com o subtipo TN; 11 pacientes com o subtipo 

HER2+; e 8 pacientes com subtipos luminais14.  Dessa forma, a frequência mais alta de PCR 

foi em tumores TN (23%), seguido do subtipo HER2+ (21%) e HR+(7%)14. A frequência de 

RL, em números, das 44 pacientes com tumores do subtipo molecular TN, 10 apresentaram 

recidiva em 5 anos; 3 de 42 pacientes com doença HER2 +; e 4 de 115 pacientes com subtipo 

HR+14. 

 Sobre a localização da recidiva locorregional presente em 22 pacientes, 7 pacientes 

cursaram com recidiva isolada da parede torácica, 10 recidiva nodal regional (7 pacientes em 

linfonodos mamários internos, 6 em linfonodos supraclaviculares e 4 em linfonodos axilares) 

e 5 pacientes apresentaram recidiva em ambas localizações14.  

 Além disso, em relação às pacientes que não obtiveram PCR, o subtipo TN também 

apresentou taxas de recidiva locorregional significativamente maiores ao aumento do risco de 

recidiva a distância, com percentual 26% versus 7% de HER+ e 4% de HR+14.  Mesmo após 

análise multivariada para ajuste de discrepâncias como idade, invasão linfonodal, extensão 

extracapasular, PCR, análise ganglionar, o subtipo TN permaneceu um fator de risco 

significativo para a recorrência locorregional 14.  

 Maaren e colaboradores (2018)16, através de um grande estudo populacional holandês 

a partir de dados obtidos no Registro Nacional de Câncer da Holanda, para esse estudo foram 

incluídas todas as 10.325 pacientes diagnosticadas com câncer de mama invasivo não 

metastático em 2005, a fim de analisar as taxas de recorrência em 10 anos diferenciando o 

perfil de cada subtipo molecular (luminal A, luminal B, HER2+ e TN). Todavia, 2.263 

pacientes foram excluídas em função à falta classificação molecular. Deste modo 8.062 foram 

aptas para o estudo, destas, 55,6% (4.482 pacientes) apresentavam o subtipo luminal A, 

25,9% (2.090 pacientes) o luminal B, 12,2% (986 pacientes), TN e 6,3% (504 pacientes) 
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HER2+16.  Como resultado, as taxas de recidivas no período de 10 anos, tanto locorregionais 

quanto à distância não foram elevadas, do total, 4,7% das pacientes cursaram com recidiva 

local, 3,0% com recidiva regional e 15,0% metástase à distância16.  

 Nesse contexto, o subtipo HER2+ apresentou maiores taxas (7,5%) de recidivas locais, 

seguido, respectivamente, pelo subtipo TN (7,1%), Luminal B (5,0%) e, por fim, o Luminal A 

(3,7%). Recorrências regionais foram apontadas às maiores taxas no subtipo TN (5,2%), 

seguido respectivamente, pelo Luminal B (4,5%), HER2+ (4,0%) e Luminal A 

(1,7%)16. Metástases à distância ocorrem com maior frequência em pacientes com HER2+ 

(25,6%), seguido pelo subtipo TN (23,2%), Luminal B (20,0%) e Luminal A (9,5%)16. Dessa 

forma, independente do caráter da recidiva, o Luminal A apresentou os menores índices de 

recorrência, enquanto os subtipos TN e HER2+ cursaram com pior prognóstico. Também foi 

levado em consideração o uso de quimioterapia com transzumabe para pacientes com doença 

HER2+ e Luminal B, confirmando que sua administração para tratamento da doença diminui 

as taxas de recorrências16. 

 Jwa e colaboradores (2016)15 analisaram 335 pacientes com câncer de mama em 

estágio clínico II-III no período entre 2002-2009 submetidas à quimioterapia neoadjuvante 

(NAC) e terapia conservadora de mama (BCT) a fim de determinar a influência dos subtipos 

moleculares na recorrência regional e recorrência ipsilateral de tumores da mama, que no 

geral representam a recorrência locorregional, em um acompanhamento médio de 7,2 anos. 

Das 335 pacientes analisadas, 113 possuíam o subtipo Luminal A, 116 o Luminal B, 45 o 

HER2+ e 65 o subtipo TN. Neste período, houve ocorrência de recorrência locorregional em 

77 pacientes (23% do total), sendo 20 pacientes (32,8%) com o subtipo TN, 30 pacientes 

(26%) com o Luminal B, 45 pacientes (24%) com o HER2+ e 16 (14,2%) para o Luminal A15.  

 Uma informação relevante apontada foi a influência da PCR nos tumores primários 

após a NAC15. Pacientes portadores do subtipo TN que não atingiram PCR manifestaram 

taxas de recorrência locorregional substancialmente maiores quando comparados ao mesmo 

subtipo com PCR. Todavia, o mesmo não foi concluído com os demais subtipos, não 

demonstrando uma resposta significativa à PCR15. A resposta à NAC foi indiscutivelmente 

mais proeminente em pacientes do subtipo HER2+ (35,5%) e TN (23,0%), quando 

comparados com os subgrupos luminal A (10,6%) e B (6,1%), contudo, mesmo com uma 

melhor resposta à NAC, o estudo demonstrou que os subtipos HER2+ e TN apresentaram 

índices significativamente maiores de recorrências locorregionais, de 7,6 e 6,9% 

respectivamente, quando contrastados com o subtipo Luminal A, com taxas de risco de 

4,2%15. Os índices de sobrevida livre de recidiva locorregional em 5 anos foram, 
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respectivamente: 96,4% para o luminal A; aproximadamente 92,1% para o luminal B; 92,9% 

para HER2+ com uso de Transzumabe (T+); 78,3%; HER2+ sem uso de Transzumabe (T-), e 

79,6% para TN15. 

 

3.2. PADRÃO DE RECORRÊNCIA TEMPORAL DE ACORDO COM O SUBTIPO 

MOLECULAR: 

 Outro ponto importante é que com a análise dos dados foi possível também observar a 

existência ou não de um padrão de recorrência temporal de acordo com o subtipo molecular. 

Maaren e colaboradores (2018)16, em seu estudo evidenciaram a maneira como cada subtipo 

molecular se comporta cronologicamente em suas recidivas. Os tumores com perfis mais 

agressivos TN e HER2+ apresentaram um pico significativo de recidiva mais precocemente, 

nos primeiros 2 anos após o diagnóstico primário, possivelmente em função dos seus caráteres 

inicialmente mais agressivos16. Em contrapartida, o risco de recidiva para os subtipos 

luminais A e B ocorreu em um padrão mais linear e mais tardiamente em detrimento ao TN e 

HER2+, sendo mais evidente após 4 anos do diagnóstico, e partir desse momento, os riscos de 

recorrência dos subtipos luminais se sobrepuseram aos demais, especialmente o luminal B, 

apresentando o de maior risco nesse período de tempo16.  

 Embora não haja um consenso absoluto a respeito da cronologia que dita uma 

recorrência como precoce ou tardia, Laas e colegas (2019)18 estipularam uma média de 50 

meses para essa diferenciação. Para todos os subtipos moleculares, as taxas de metástase a 

distância foram inferiores nos pacientes com recorrência antes dos 50 meses. O estudo 

comtemplou análise de 1199 pacientes, sendo 530 (44,2%) portadores dos subtipos Luminais, 

375 (31,3%) TN e 294 (24,5%) HER2+18. A análise da recorrência ipsilateral de tumores da 

mama foi defendida como um fator risco independente para metástases à distância e óbito 

devido ao câncer de mama, dessa forma, 89 pacientes (7,5%) apresentam recorrência 

ipsilateral de tumores da mama, que no geral representam a recorrência locorregional, sendo 

28 pacientes com HER2+: este apresentando as maiores taxas, de 9,5%, seguido do TN, com 

9,3% e 35 pacientes, e Luminais com 4,9%, com 26 pacientes18. 

 As metástases à distância mostraram-se proporcionais ao tempo de recorrência, ou 

seja, quanto maior o tempo de recidiva, maior a sobrevida livre de metástase a distância18. Em 

geral, pacientes que não apresentaram recorrência locorregional, manifestaram maiores taxas 

de metástase à distância, de 87% em três anos e de 83% em cinco anos18. Por outro lado, 

pacientes que apresentaram recorrência locorregional apresentaram redução significativa das 

taxas de metástase à distância, de 77% em três anos e 64% em cinco anos18. Inicialmente, no 
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período de três anos, os subtipos HER2+ e luminais apresentaram metástase à distância 

semelhantes (aproximadamente 88%). Já as pacientes com o subtipo TN manifestaram 

metástase à distância levemente inferior (cerca de 83%) nesse mesmo período de 

tempo18. Aos cinco anos, a discrepância foi mais significativa entre os subtipos, a metástase a 

distância foi mais elevada nos pacientes HER2+ (84%), em detrimento aos pacientes com TN 

(metástase a distância 78%)18.  

           Quanto à temporalidade da recidiva e sobrevida livre metástases à distância, a 

metástase a distância acima de cinco anos tende a ser mais linear e semelhante ao de três anos 

para tumores TN, ao passo que para os subtipos luminais e o HER2 + demonstrou uma 

tendência em ocorrer mais tardiamente, após mais de 75 meses18. Tal informação difere da 

cronologia observada por Maaren e colaboradores (2018)16 a qual o subtipo HER2+ 

apresentava recorrência mais cronologicamente semelhante aos tumores TN, ambos com 

manifestações mais precoces.  

 

3.3. PADRÃO DE RECIDIVA POR IDADE DE ACORDO COM O SUBTIPO 

MOLECULAR: 

A partir da análise retrospectiva, por um tempo médio de 54,6 meses, de 263 pacientes 

com câncer de mama local tratadas com NAC, Chou e colaboradores (2019)17 determinaram 

que a PCR após NAC é um grande fator prognóstico positivo a respeito da recidiva de 

tumores da mama. De modo interessante, das 263 pacientes, 160 tinham idade <50 e 103 com 

idade ≥5017. A quantidade de pacientes de acordo com o subtipo histológico foi de 23 (8,7%) 

para o Luminal A, sendo 14 pacientes com <50 anos e 9 pacientes com ≥50 anos; 96 Luminal 

B (HER2-), com 63 pacientes com <50 anos e 33 pacientes com ≥50 anos; 50 Luminal B 

(HER2+), sendo 27 com <50 anos e 23 com ≥50 anos; 45 HER2+, sendo 24 com<50 anos e21 

com ≥50 anos; 49 TN, sendo 32 com <50 anos e 17 ≥50 anos17.  

 Das pacientes analisadas, vinte e nove (11%) alcançaram um PCR após NAC e 

nenhuma apresentou recidiva locorregional durante o período do estudo17. Em contrapartida, 

pacientes não-PCR, 31 desenvolveram recidiva locorregional, sendo onze pacientes (6,9%) 

mais jovens, com idade inferior à 50 anos e 20 pacientes (19,4%) no grupo mais velho, com 

idade ≥50 anos17. A PCR de acordo com os subtipos foi de 0 paciente para o luminal A, 4 

(13,8%) para Luminal B (HER2-), 8 (27,6%) para o Luminal B (HER2+), 7 (24,1%) para 

HER2+, 10 (34,5) para o TN, sendo este o subtipo com maiores taxas de PCR17.  

 Dentre as pacientes com recidiva locorregional, 11 (6,9%) eram do grupo mais jovem 

(<50 anos) e 20 (19,4%) pacientes do grupo mais velho (≥50 anos)17. Em números, a 
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proporção de recidiva locorregional de acordo com os subtipos foi: 2 (8,7%) pacientes com o 

subtipo Luminal A, 11 (11,5%) pacientes com o  Luminal B (HER2-), 7 (14%) com Luminal 

B (HER2+), 6 (13,3%) HER2+, 5 (10,2%) TN17.  

 Além disso, o estado linfonodal das pacientes também foi considerado no momento 

diagnóstico17. 202 pacientes (76,8%) apresentavam linfonodos positivos, apresentando o 

grupo mais velho (≥50 anos) maiores taxas de acometimento linfonodal em detrimento ao 

grupo mais jovem (<50 anos), com taxas de 83,5% versus 72,5, respectivamente17.  

 Dentre os subtipos com maiores taxas de PCR, destacaram-se luminal B com 

hiperexpressão de HER2+, HER2+ e TN, o que lhes confere melhor resposta à NAC e maior 

redução do tamanho do tumor17. A PCR ocorreu em 20,4% dos tumores do subtipo TN, 16% 

dos tumores luminal B com HER2 +, 15,6% dos tumores HER2+, 4,2% dos tumores luminal 

B sem expressão de HER2+ e 0% dos tumores luminais A17.  

Dessa forma, pacientes mais jovens tendem apresentar neoplasias mais agressivas que, 

contudo, tendem a responder melhor à NAC17. O estudo demonstra que a idade mais jovem, 

inferior aos 50 anos, tumores não receptivos hormonais (ER/PR-), subtipo molecular com 

hiperexpressão de HER2 e TN foram fatores preditivos de PCR, e consequentemente, 

prognóstico positivo17.  

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Por tratar-se de uma doença heterogênea, o câncer de mama apresenta múltiplas 

apresentações e, dessa forma, o conhecimento de suas características moleculares é 

fundamental para que seja promovido o tratamento adequado aos pacientes4,8, assim como o 

seguimento após a terapêutica tendo em vista os principais fatores relacionados com as 

recidivas. 

Nesse âmbito, Yang e colaboradores (2015)14 evidenciaram que, em 5 anos de 

acompanhamento, 20% dos pacientes com câncer de mama do subtipo triplo negativo 

apresentaram recidiva sendo, portanto, considerado um fator de risco independente para a 

recorrência locorregional desse tipo de câncer. Em sua pesquisa, Mareen e colaboradores 

(2018)16 também evidenciaram maior índice de recorrência entre tumores HER2+ e TN, 

contudo, o subtipo HER2+ foi o mais prevalente. Além disso, o estudo citado anteriormente 

demonstrou menor taxa de recidiva em tumores luminais do tipo A16. Em contrapartida, Chou 
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e colegas (2019)17 demonstraram maiores índices de recorrência em pacientes com subtipos 

HER2+ e luminal B. 

Em relação ao intervalo de tempo após o tratamento em que ocorreu a recidiva, os 

tumores HER2+ e TN tendem a ter recorrência precoce, com uma média de 2 anos, enquanto 

os tumores luminais do tipo A e B apresentaram tendência tardia, em média 4 anos16. Nesse 

ponto, ocorreu uma divergência entre os estudos pesquisados, já que Laas e colaboradores 

(2019)18 apontaram que apenas o tumor TN teria recidiva precoce e os demais, tardia. 

Ao que tange ocorrência de metástases à distância após recidiva, Maaren e 

colaboradores (2018)16, assim como Laas e colaboradores (2019)18 relataram que seria mais 

comum, primeiramente, em tumores HER2+ seguidos por tumores TN. Ademais, foi 

evidenciado que a taxa de sobrevida livre de metástase diminui conforme o período em que 

ocorre a recidiva locorregional, indo de 77% em 3 anos para 64% em 5 anos18. Por outro lado, 

pacientes com recidiva precoce, ou seja, menos de 50 meses após o fim do tratamento, têm 

menores chances de desenvolverem metástases18.  

Chou e colaboradores (2019)17 realizaram uma divisão entre pacientes com menos de 

50 anos e pacientes com 50 anos ou mais para avaliar possíveis relações entre a idade e a 

recorrência do câncer de mama. Nesse contexto, dentre as 202 pacientes que apresentavam 

acometimento linfonodal, houve uma ligeira prevalência em pacientes mais velhas17.  

Todavia, Radosa e colaboradores19 demonstraram que a idade jovem não é um fator de risco 

independente de recidiva, tampouco um prognóstico positivo, a partir da análise de 1930 

pacientes que possuíam doença TN, com idade de corte para jovialidade de 40 anos. Pacientes 

mais jovens, além de precisarem de tratamento mais agressivo (mastectomia, retirada 

linfonodal) não apresentaram taxas de recidivas discrepantes das pacientes mais velhas (>40 

anos)19. Em números, as taxas de sobrevida livre da doença para pacientes mais jovens e mais 

velhas, respectivamente, foi de e 75,3% vs. 77,7% no período de 5 anos. O tempo médio de 

acompanhamento foi 74 meses19. Dessa forma, Radosa e colegas (2017)19 e Chou e 

colaboradores (2019)17 chegaram à concordância de que a idade não é fator de risco para 

recidiva tumoral e nem para prognóstico positivo, apesar das mulheres mais novas serem 

acometidas pelos subtipos tumorais mais agressivos. 

Outro fator importante é a resposta patológica completa (RCP) após a quimioterapia 

neoadjuvante (NAC) que seria um fator prognóstico importante em caso de recidiva17. Isso foi 

evidenciado na pesquisa de Chou e colaboradores (2019)17, pois nenhum dos 29 pacientes que 

apresentaram resposta patológica completa tiveram recidiva locorregional no período de 

seguimento. Jwa e colegas (2019)15 apontaram que indivíduos com subtipo HER2+ e TN 
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apresentam taxas maiores de RCP e que esse fator está relacionado com menor incidência de 

recidiva locorregional. Por outro lado, apesar da melhor resposta à NAC, em comparação aos 

subtipos luminais A e B, os tumores HER2+ e TN apresentam maior incidência de 

recorrências locorregionais15. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo sobre a recorrência de tumores de mama de acordo com o subtipo histológico 

demonstra que não há consenso fixo sobre qual dos subtipos moleculares possui maiores taxas 

de recidiva, bem como não há um padrão de recorrência único cronológico ou de acordo com 

a idade da paciente. Em geral, a maioria dos estudos populacionais, selecionados neste estudo, 

constata que tumores mais agressivos, como TN e HER2+ tendem a apresentar as maiores 

taxas de recorrência14,16, em detrimento dos tumores luminal B e luminal A, sendo este, em 

geral, portador das menores taxas.   

 A PCR da neoplasia demonstrou-se um fator concordado entre as literaturas sobre seu 

valor prognóstico positivo, visto que reduz radicalmente os riscos de recidiva17. Tumores mais 

agressivos, tais como TN e HER2+ tendem a apresentar melhores respostas ao tratamento e 

maiores percentuais de PCR17. O uso de Transuzumabe também demonstrou influência 

positiva na redução de recorrências em pacientes do subtipo HER2+ e Luminal B (HER2+)17. 

 Cronologicamente, recorrência tardias (superior aos 50 meses) apresentam um padrão 

menos agressivo que recorrência precoces, com prognóstico semelhante aos tumores 

primários, ao passo que pacientes com recidiva locorregional são considerados como 

portadores de doença agressiva, com elevado risco de metástase18. Há dificuldade em 

determinar tal recorrência como recidiva neoplásica ou resistência ao tratamento. Nesse 

contexto, os estudos concordam que tumores luminais A e B tendem a apresentar recorrências 

mais tardias que tumores TN e HER2+16.  

 A idade não foi avaliada como um fator prognóstico independente para o risco de 

recorrência tumoral, mesmo que pacientes mais jovens tendam apresentar subtipos 

moleculares mais agressivos17,19. 

Em suma, não há unanimidade sobre as taxas de recorrência entre os subtipos 

moleculares, bem como há limitação de confirmação de tal padrão, visto que a literatura é 

escassa sobre a temática e varia de acordo com a população estudada. Há diversos fatores 

individuais que devem ser considerados e influenciam a recidiva neoplásica, como 
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diagnóstico precoce, acometimento linfonodal, tratamento e fatores intrínsecos da paciente. 

Há necessidade de confirmação de melhores resultados em estudos posteriores, visto que o 

conhecimento dos padrões de recidiva de acordo com os subtipos moleculares possibilita uma 

visão prognóstica mais específica a respeito do câncer de mama visando a melhoria no 

tratamento individualizado e acompanhamento das pacientes, para otimização de perspectivas 

futuras. 
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