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Introdução

O cancro da mama é o cancro mais frequente a nível mundial e principal causa de morte por cancro no sexo feminino, correspondendo a 25% 

de todos os casos de cancro e 15% das mortes por cancro entre as mulheres (1). 

Nas últimas décadas tem-se observado um aumento significativo de longas sobreviventes de cancro da mama (2), refletindo avanços no 

diagnóstico precoce e tratamento. Dados do SEER/American Cancer Society estimavam uma prevalência nos EUA de mais de 3,5 milhões de 

mulheres sobreviventes de cancro da mama em 2016, prevendo mais de 4,5 milhões para o ano de 2026 (3). 

As sobreviventes de cancro da mama podem apresentar vários efeitos tardios relacionados com o tumor, o tipo de tratamento efetuado e as 

características individuais, que provocam deterioração da qualidade de vida e requerem orientação individualizada (4).

O período de sobrevivência proporciona uma oportunidade para reajustar os estilos de vida e melhorar a saúde e a qualidade de vida (5).

Objetivos deste grupo de trabalho:

> Orientação dos sobreviventes para alta da consulta hospitalar e controlo posterior

> Recomendação do tipo de avaliação e seguimento apropriado

> Definição de recomendações para o diagnóstico, avaliação e tratamento das consequências mais frequentes do cancro e seus tratamentos

> Proporcionar Guidelines para orientação pelos cuidados de saúde primários e coordenação com estes serviços

Definição e classificação de sobrevivente 

Definição da NCCS (National Coalition for Cancer Survirvorship): um indivíduo é considerado sobrevivente de cancro desde a altura do diagnós-

tico e ao longo de toda a sua vida. Familiares, amigos e cuidadores são também afetados pela experiência de sobrevivência, sendo também 

incluídos nesta definição (6).

A sobrevivência foca-se no estado de saúde e vida de um indivíduo após terminar o tratamento e até ao final da sua vida. Reflete ainda aspetos 

psicológicos, emocionais e espirituais, sociais e económicos – “viver com, através e para além do diagnóstico de cancro” (7).
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Standards para vigilância dos sobreviventes de cancro da mama

1. Quais são os aspetos essenciais no planeamento dos cuidados dos sobreviventes?

Estão definidos 5 componentes essenciais (5) (8)

>  Plano de vigilância para deteção de recorrências e efeitos adversos tardios

> Identificação e tratamento de efeitos tardios e complicações a longo prazo do cancro da mama e seus tratamentos

> Prestação de cuidados de saúde adequados, incluindo rastreios oncológicos

> Promover hábitos de vida saudáveis

> Apoio psicossocial

2. Quais os critérios para alta da consulta hospitalar?

Doentes que devem manter-se em seguimento na consulta hospitalar:

> Doentes incluídas em ensaios clínicos, deverão manter o seguimento previsto no protocolo

> Doentes com carcinoma inflamatório, N3 ou metastizado à distância

> Doentes com carcinoma da mama e alterações genéticas associadas

> Doente com sequelas graves da terapêutica

Critérios para alta da consulta hospitalar com referenciação aos cuidados de saúde primários:

> Doentes com tumores “Luminal-Like”: ponderar alta aos 5 anos de hormonoterapia

> Doentes com tumores “HER2 positivos” e RH negativos ou tumores “triple-negative”: 5 anos após conclusão do tratamento adjuvante

Para todas estas doentes considerar altas mais precoces, em função da articulação entre a instituição hospitalar e os cuidados de saúde 

primários.

3. Quais são os exames necessários para seguimento e com que periodicidade?

As consultas de seguimento após cinco anos devem incluir (9) (10) (11):

> Consulta com periodicidade anual

> Mamografia com ecografia mamária anual

Não está recomendada a realização de exames de rotina (análises, marcadores tumorais, cintigrama osteoarticular, radiografia tórax, ecogra-

fia hepática, TC, RM e PET-TC) em mulheres assintomáticas e sem alterações no exame clínico.

As consultas de seguimento devem ser individualizadas em função da carta de alta.

Informação clínica para a MGF (8; 5)

Informação sobre a instituição e a equipa médica envolvida no tratamento:

> Informação sobre Instituição de Oncologia onde foi efetuado o tratamento e contacto

> Contacto do médico assistente da Instituição

Informação relativamente ao tumor:

> Data do diagnóstico

> Localização (mama, quadrante)

> Diagnóstico histológico

> Caracterização imunohistoquímica

> TNM da doença à data do diagnóstico

> pTNM/ypTNM

Tratamento:

> Cirurgia

 • Procedimentos cirúrgicos

  - data da cirurgia (ano e mês)

 • Reconstrução mamária

  - Data da cirurgia (ano e mês)
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> Quimioterapia

 • Nome dos agentes administrados

 • Dose total

 • Data de fim do tratamento (ano e mês)

> Radioterapia

 • Área (parede torácica, mama, regiões ganglionares)

 • Dose total, fracionamento

 • Data de fim do tratamento (ano e mês)

> Hormonoterapia

 • tipo de HT

 • data de início da HT

 • data de fim da HT

Toxicidade / efeitos adversos esperados dos tratamentos efetuados:

> Resultante da cirurgia:

  - discriminar

  - orientação

> Resultante da radioterapia:

  - discriminar

  - orientação

> Resultante de tratamentos sistémicos:

 • Quimioterapia:

  - discriminar

  - orientação

 • Agentes biológicos:

  - discriminar

  - orientação

 • Hormonoterapia:

  - discriminar

  - orientação

Esquema de vigilância preconizado

> Deteção de recorrências

 • Exame clínico anual

 • Mamografia + ecografia mamária anual

> Monitorizar toxicidade tardia/ efeitos adversos longo prazo

 • Cardiotoxicidade

 • Massa óssea

 • Patologia endometrial

 • Outra (especificar)

> Referenciação para o centro de oncologia:

 • Suspeita de recidiva

 • Efeito adverso ou toxicidade tardia que necessitem de tratamento em unidades de referência

Nota: em anexo à informação clínica da alta enviar exames considerados pertinentes para a vigilância (ex. CD do último estudo mamário)

Efeitos tardios / complicações a longo prazo da doença e das terapêuticas

As sobreviventes de cancro da mama apresentam frequentemente complicações da doença e seus tratamentos, com impacto a nível físico, 

psicológico, espiritual, social e económico. 

Os efeitos a longo prazo correspondem a problemas médicos que surgem durante o tratamento e persistem após a sua conclusão, enquanto 

os efeitos tardios se manifestam mais tardiamente, durante o período de follow-up (5) (10). 
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1. Quais são os efeitos físicos e psicológicos tardios do cancro da mama e seu tratamento?

Os efeitos físicos e psicológicos tardios mais frequentes associados com os tratamentos são os seguintes (10):

> Cardiotoxicidade

> Linfedema 

> Défice cognitivo 

> Distress, depressão e ansiedade

> Fadiga

> Perda de massa óssea/ osteoporose

> Dor e neuropatia

> Alterações musculoesqueléticas

> Alteração da função sexual e reprodutiva

> Risco de segundas neoplasias

2. Como deve ser efetuado o diagnóstico, avaliação e tratamento dos efeitos tardios / 
complicações a longo prazo do cancro da mama? 

O risco de ocorrência de efeitos tardios do tratamento do cancro da mama está associado a vários fatores, como o tipo, duração e dose do 

tratamento e a idade da doente (10). O aumento da complexidade e intensidade das intervenções terapêuticas condiciona um aumento da 

prevalência destes efeitos tardios (5).

2.1. Cardiotoxicidade
A toxicidade cardíaca pode surgir vários anos após tratamento, com impacto profundo quer na qualidade de vida quer na sobrevivência (12) (11).  

Vários tratamentos, incluindo a QT, o transtuzumab a HT e a RT, estão associados a um risco aumentado de doença cardiovascular(DCV) (10).

Os eventos cardiovasculares são frequentemente de aparecimento tardio, dose-dependentes e cumulativos, sendo os mais frequentes a 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC), isquémia do miocárdio, hipertensão, arritmias e eventos tromboembólicos (11) (13)

O risco de DCV está aumentado na pós-menopausa, em mulheres mais idosas e com peso excessivo e na presença de outros fatores de risco 

ou DCV pré-existente.

1. QT e agentes biológicos:

> As antraciclinas apresentam um risco de cerca de 2% de ICC e miocardiopatia (10) (11), embora pareça haver um compromisso da função 

cardíaca, assintomático de 9-50%.

> Os taxanos apresentam um risco baixo de DCV, particularmente arritmias (bradicardia), embora também possa ocorrer cardiopatia is-

quémica e ICC.

> Os agentes biológicos (em especial o trastuzumab) aumentam o risco de ICC, tendo um efeito sinérgico em associação com as antracicli-

nas. No entanto, esta toxicidade surge habitualmente durante o tratamento ativo, obrigando à sua suspensão, mas é reversível caso seja 

detetada precocemente (11).

2. HT:  

> O tamoxifeno potencia o aparecimento de eventos tromboembólicos (TE) (1 - 2%), em especial nos primeiros dois anos de tratamento (11). 

> Os inibidores da aromatase não aumentam o risco de TE, mas podem interferir com o perfil lipídico, com aumento dos níveis de coleste-

rol e risco de diabetes (10).

3. RT: 

> A RT, em especial em tumores do lado esquerdo ou quando há irradiação das cadeias da artéria mamária interna, apresenta risco de 

toxicidade cardíaca tardia (ICC e enfarte do miocárdio) (11) (14). 

> As técnicas de irradiação atuais reduziram significativamente esta toxicidade (11) (14).

> A sua associação com outras terapêuticas cardiotóxicas potencia o risco de toxicidade cardíaca (13).

Recomendações (10) (15): 

> História clínica e exame clínico cuidado 

> Tratar multimorbilidades (HTA, obesidade, síndrome metabólico e diabetes)

> Promover hábitos de vida saudáveis

> Monitorizar função cardíaca e ficha lipídica quando indicado

> Ensinar sinais de alarme/ sintomas relevantes de DCV 

> Referenciar para cardiologista sempre que haja clínica de DCV – a instituição precoce do tratamento melhora o prognóstico

Não há indicação para realização de exames de rastreio de doença cardiovascular por rotina em doentes assintomáticas

2.2. Linfedema
O linfedema é uma complicação frequente em mulheres submetidas a cirurgia mamária e/ ou RT. É uma complicação a longo prazo, 

frequentemente refratária aos tratamentos convencionais, que pode causar dor, limitação funcional e risco de infeção, diminuindo 

a qualidade de vida (5) (11). A sua incidência é variável, estimando-se que mais de 40% das mulheres apresentem algum grau de linfe-

dema (10). 
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O risco de linfedema é significativamente inferior em mulheres submetidas a biópsia do gânglio sentinela, relativamente ao esvaziamento 

axilar. A RT, em especial a irradiação das cadeias axilares e supra-claviculares pode contribuir para o seu agravamento (10). A obesidade é tam-

bém considerada fator de risco (10).

Recomendações (10): 

> Medidas de prevenção / redução do risco de linfedema

• Perder de peso

• Evitar venopunções e tratar intensivamente feridas na extremidade afetada (15)

• Fazer exercício físico com treinos de resistência progressiva, sob supervisão

> Referenciar para unidade de reabilitação com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou especialista em linfedema, quando indicado

2.3. Défice cognitivo
O défice cognitivo com perda de memória e falta de concentração é uma complicação frequente, afetando cerca de 75% das doentes em 

tratamento e 35% após terminar o tratamento, sendo causa frequente de distress com impacto na qualidade de vida (10).

As causas são multifatoriais e incluem fatores relacionados com o cancro ou os tratamentos (QT, cirurgia/ anestesia; HT), fadiga, insónia e 

depressão, idade, baixo status cognitivo e fatores genéticos (10).

Recomendações (10) (15): 

> Questionar a doente e a família sobre dificuldades cognitivas

> Avaliar e tratar causas reversíveis como a dor, fadiga, depressão e distúrbios do sono 

> Avaliação por neurologista/neuropsicólogo, quando indicado

> Exercícios de reabilitação cognitiva

2.4. Distress, depressão e ansiedade
As sobreviventes de cancro da mama apresentam um risco elevado de ansiedade, depressão e outras formas de distress psicológico, incluin-

do distúrbios de stress pós-traumático. Os maiores níveis de distress estão relacionados com períodos de transição: o momento do diagnós-

tico, o tratamento e a sua conclusão, visitas de follow-up, a recorrência e fracasso do tratamento (16) (5). 

Os principais fatores de risco de distress psicológico são a idade jovem, história de doença psiquiátrica pré-existente, existência de multi-

morbilidades graves associadas e falta de suporte social adequado (5). Distúrbios da função sexual e autoimagem, bem como problemas de 

relacionamento são frequentes nas mulheres com depressão (10) 

Estes sintomas, mesmo na ausência de diagnóstico psiquiátrico, têm um impacto negativo na qualidade de vida e sobrevivência, requerendo 

avaliação e intervenção (17)

Recomendações (10):

> Avaliar a existência de sinais e sintomas de distress, ansiedade e depressão

> Identificar as mulheres com maior risco de distress/depressão 

> Proporcionar apoio psico-emocional e/ou terapêutica farmacológica quando exequível

> Referenciar para unidades de psico-oncologia/ psiquiatria sempre que clinicamente indicado

> Incentivar o exercício físico (18)

2.5. Fadiga
A fadiga é um sintoma frequente do cancro e seu tratamento, em especial nas mulheres submetidas a QT ou RT, com uma prevalência de 

28-91% (10). 

As causas tratáveis incluem a anemia, disfunção da tiroide e disfunção cardíaca. Outros fatores que contribuem para a fadiga são as altera-

ções de humor / depressão, distúrbios do sono e dor (10)

Recomendações (5) (10): 

> Identificar e tratar causas subjacentes de fadiga (ex. anemia)

> Tratar ou referenciar condições que contribuem para a fadiga (ex. depressão)

> Exercício físico 

> Referenciar para intervenções psicossociais (ex. terapia cognitiva comportamental)

2.6. Perda de massa óssea / osteoporose
Muitas das terapêuticas usadas no tratamento do cancro da mama estão associadas a perda de massa óssea e osteoporose, condicionando 

risco de fratura (19) (10):

> A falência ovárica prematura condiciona uma perda rápida e significativa de massa óssea detetada 6 meses após o início do tratamento 

(6-8% no primeiro ano) (20) (21)

> Os inibidores da aromatase condicionam uma perda de massa óssea significativa (2,6%/ano) com elevado risco de fratura (21)

> Os efeitos do tamoxifeno são dependentes do status hormonal: condiciona discreta perda de massa óssea em mulheres pré-menopausa, 

mas na pós-menopausa apresenta um efeito agonista no osso com aumento da massa óssea

Este risco é cumulativo com outros fatores de risco como a idade, história pessoal ou familiar de fraturas osteoporóticas e fatores relaciona-

dos com o estilo de vida como o tabaco, consumo excessivo de álcool e sedentarismo e outras multimorbilidades. 
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Recomendações (22) (15) (10):

(mulheres sob terapêutica com inibidores da aromatase, pré-menopausa sob tamoxifeno e/ou agonista da GnRH, ou com menopausa pre-

matura induzida por quimioterapia)

> Avaliar DMO basal por densitometria (DEXA) e posteriormente de 2/2 anos 

> Calcular o risco de fratura osteoporótica com o algoritmo FRAX 

> Identificar e tratar causas secundárias de osteoporose 

> Instituir medidas preventivas não farmacológicas

• Exercício físico (aeróbico e de resistência)

• Suplementação com cálcio e vitamina D

• Evitar consumo de tabaco e álcool

> Tratamento farmacológico com bifosfonatos ou denosumab se valores DMO de T-score<-2 ou se T-score <-1,5 e pelo menos dois fatores 

de risco adicionais (21) (22)

2.7. Dor e neuropatia
A dor crónica é um sintoma frequente e um dos mais temidos pelas mulheres. Afeta 25-60% das sobreviventes, tendo impacto na qualidade 

de vida, causando frequentemente depressão, dor, insónia, interferindo com as atividades diárias (23; 24) 

A dor está habitualmente relacionada com os tratamentos:

> Síndromes associados ao tratamento cirúrgico (membro fantasma, nevralgia intercostobraquial, neuroma ou dor da cicatriz e dor por lesão 

de nervos ou pós-reconstrução (23). A dor pode persistir vários anos após a cirurgia (24). 

> A RT pode originar múltiplos síndromes de dor crónica: neuropáticas (plexopatias), associadas a radiodermite e fibrose miofascial (24) 

> A QT associa-se frequentemente a dor neuropática (23) 

> A HT com inibidores da aromatase causa frequentemente dores articulares (23)

A neuropatia periférica manifesta-se sob a forma de dormência, formigueiros ou dor tipo queimadura. É uma complicação a longo prazo 

comum da cirurgia e da QT (regimes com derivados do platino ou taxanos), afetando 30-40% doentes (10) e, embora seja reversível, por vezes 

pode persistir por vários anos.

Recomendações (10): 

Dor

> Avaliar a dor e fatores desencadeantes (escala de dor e história clínica)

> Identificar e tratar causas subjacentes de dor (ex. linfedema)

> Tratamento: 

• Analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

• Exercício físico 

• Acupuntura

• Antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes (dor neuropática) (23)

> Referenciar para unidades diferenciadas (dor, reabilitação, psicoterapia) quando indicado

Neuropatia

> Avaliar a neuropatia, fatores desencadeantes, características e localização dos sintomas

> Tratamento: 

• Exercício físico 

• Antidepressivos (inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina(SNRIs) – venlafaxina, duloxetina) (23)

2.8. Alterações musculosqueléticas 
Pode haver compromisso motor do membro superior ipsilateral à lesão mamária, na sequência dos tratamentos locais (cirurgia ou RT) (25) (10). 

A limitação funcional pode ter impacto nas atividades diárias, incluindo laborais.

Os tratamentos sistémicos, em especial a HT com inibidores da aromatase, são também responsáveis por alterações musculoesqueléticas, 

em especial artralgias e mialgias. Estas queixas são causa de descontinuação do tratamento em cerca de 20% dos casos (25). A analgesia con-

vencional com analgésicos tipo paracetamol ou AINEs não tem efeito nestas queixas.

Recomendações (10): 

> Avaliar os sintomas musculosqueléticos, dor e localização

> Substituir o inibidor da aromatase ou mudar para tamoxifeno

> Exercício físico e acupuntura 

> Referenciar para unidades de reabilitação / fisioterapia quando indicado

2.9. Alteração da função sexual e reprodutiva
A insuficiência ovárica prematura com consequente infertilidade e menopausa precoce, são complicações a longo prazo frequentes dos 

tratamentos do cancro da mama (QT, HT e agentes biológicos e RT) em mulheres pré-menopausa. (26).  
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2.9.1. Infertilidade
A QT é gonadotóxica, provocando diminuição do potencial reprodutivo por insuficiência ovárica prematura, sendo a incidência de amenorreia 

secundária a QT mais elevada com a idade, especialmente em mulheres com mais de 40 anos (26) (10).

Como a perda de reserva ovárica é rápida nestas mulheres, caso tenham dificuldade em engravidar por mais de 6 meses ou tenham aborta-

mentos espontâneos recorrentes, devem ser referenciadas com brevidade para unidades de reprodução (10).

Recomendações (10): 

> Referenciar para unidades de preservação de fertilidade antes de iniciar o tratamento (mulheres jovens com desejo de preservar a fertili-

dade) (27) (15)

> Referenciar as mulheres com infertilidade para especialistas / unidades de medicina de reprodução

2.9.2. Menopausa prematura
A menopausa prematura pode ocorrer após QT, HT ou castração cirúrgica (em contexto de tratamento ou profilática). Os sintomas associa-

dos interferem com o bem-estar físico e psicológico, com impacto significativo na qualidade de vida em especial em mulheres jovens (5)

Sintomas vasomotores: 

Ocorrem em até 60-75% das sobreviventes de cancro, sendo mais frequentes e graves em mulheres jovens, devido à instalação abrupta da 

menopausa (24) (10) (17). O tamoxifeno e os inibidores da aromatase também podem induzir ou agravar os sintomas vasomotores (5) (10) (15).

Recomendações (28) (10) (29):

> Tratamento farmacológico: 

Antidepressivos SNRIs e SSRIs (venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, escitalopram, citalopram)

Alguns SSRIs (ex. paroxetina) inibem o CYP2D6, interferindo com o metabolismo do tamoxifeno, não devendo ser utilizados em associação

Gabapentina, clonidina.

> Tratamento não farmacológico:

•  Acupuntura

•  Terapia cognitiva comportamental

•  Modificações do estilo de vida

- Exercício físico

- Dieta 

- Reduzir consumo de álcool e tabaco

Secura vaginal e sintomas relacionados com a atrofia vaginal:  

Provocados pelo hipoestrogenismo, requerem tratamento de longa duração, para evitar o prurido crónico e o compromisso da atividade 

sexual. O tamoxifeno tem atividade estrogénica ligeira ao nível da vagina, tendo efeito protetor da secura vaginal (28).

Recomendações (10) (29): 

> Diagnóstico precoce e tratamento adequado, antes de instalação de alterações tróficas irreversíveis

> Referenciar para ginecologista quando indicado

•  Terapêutica local

- hidratantes e lubrificantes

- ácido hialurónico

- estrogénios tópicos (estriol), na atrofia estabelecida/ síndrome urogenital, por curtos períodos (6-12 semanas) 

•  Promover atividade sexual (29)

Excesso de peso: 

Ocorre em mais de 60% das mulheres, sendo a menopausa prematura e a HT adjuvante os principais fatores de risco (5). O excesso de peso, 

além de ter consequências graves na saúde, interfere de forma importante com a autoimagem, desempenho de atividades e adaptação 

psicossocial, pelo que deve ser controlado (5). 

Recomendações (10):

> Dieta e controlo do peso 

> Promover a prática regular de exercício físico

> Orientar para nutricionista / unidades de tratamento de obesidade, quando indicado

2.9.3. Disfunção sexual:
São vários os fatores associados a disfunção sexual nas sobreviventes de cancro da mama: menopausa precoce/ induzida, tratamentos hormonais (ex. 

inibidores da aromatase), alterações da imagem corporal, dor, fadiga, alterações psicológicas e socio-relacionais e multimorbilidades associadas (30). 

Os problemas sexuais incluem alterações do desejo, excitação, função vaginal (secura e dispareunia), orgasmo, imagem corporal, autoestima, 

intimidade e comunicação com o companheiro (31) .
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Recomendações (32) (10): 

> Avaliar a existência de sinais e sintomas de disfunção sexual ou problemas de intimidade sexual

> Identificar e tratar fatores que contribuam para a disfunção sexual (ex. atrofia vaginal e dispareunia, estenose vaginal)

> Identificar e tratar sintomas que interfiram com o bem-estar e qualidade de vida (ex. sintomas vasomotores, ansiedade, alterações do humor)

> Proporcionar apoio psico-emocional 

> Referenciar para unidades de psico-oncologia/ oncosexologia sempre que clinicamente indicado

•  Aconselhamento sexual, terapia de grupo, psicoterapia intensiva

2.10. Risco de segundas neoplasias
O risco de desenvolvimento de segundas neoplasias primárias é 17% superior ao da população em geral, podendo estar relacionado com os 

tratamentos efetuados, predisposição genética ou história familiar ou fatores de risco ambientais (11) (33).

O tamoxifeno tem efeito proliferativo no endométrio, podendo provocar pólipos, hiperplasia e carcinoma do endométrio (34), sendo a hemor-

ragia uterina anormal um sinal de alarme.

Recomendações (10) (11) (33): 

> Avaliação ginecológica anual das mulheres pós-menopausa a fazer terapêutica com tamoxifeno

> Promover hábitos de vida saudáveis

> Evitar fatores de risco de outras neoplasias secundárias (ex. consumo do tabaco)

3. Qual é o impacto social e económico do cancro da mama nas sobreviventes?
O sentido da vida e a própria vida sofrem uma grande alteração após o diagnóstico de cancro. A experiência de sobrevivência é dinâmica, e 

vai-se alterando ao longo do tempo, com momentos de maior stress relacionados com fases de transição (ex. transição do fim do tratamento 

para o follow-up) (5). 

Estes efeitos têm impacto, não só a nível individual, mas afetando os indivíduos que lhe são próximos (família, amigos e cuidadores), as ativi-

dades profissionais, o suporte económico pessoal e familiar e a qualidade de vida em geral (5).

3.1. Efeitos psicossociais (5) (35): 
Positivos: 

> Modificação da forma de encarar a vida

> Reforço das relações interpessoais e afetivas

> Sentimentos de gratidão

> Valorização da vida

Negativos: 

> Medo da recorrência e preocupações acerca do futuro e morte

> Tristeza, depressão e sensação de vulnerabilidade 

> Incapacidade de fazer planos e desenvolver tarefas

> Sensação de perda (física, perda de fertilidade)

> Problemas de sexualidade, fertilidade e intimidade

> Alterações do suporte social

3.2. Problemas de emprego e retorno ao trabalho: 
Muitas mulheres interrompem o trabalho durante a fase de tratamento, por vários fatores relacionados com a doença e os tratamentos.

O retorno ao trabalho das sobreviventes significa retorno à atividade normal e reintegração social, sendo um passo positivo na reabilitação 

pós-tratamento e melhoria da qualidade de vida (36).  No entanto mais de 20% das sobreviventes apresentam limitações no regresso ao tra-

balho 2-3 anos após diagnóstico (5). 

Fatores que influenciam o retorno ao trabalho:

> Facilitadores

•  Tumores em estádios iniciais

•  Trabalhos administrativos (“de colarinho branco”)

•  Auto motivação

•  Retorno à normalidade / desejo de manter uma vida normal

•  Suporte da família, amigos e do ambiente de trabalho

•  Seguro de saúde

> Barreiras: 

•  Tumores em estádios avançados, com envolvimento axilar, HER2 positivos (prolongamento dos tratamentos / QT)

•  Fadiga/ exaustão psicológica

•  Limitações na capacidade de trabalho relacionadas com o cancro / tratamentos

•  Falta de suporte dos colegas e empregadores 

•  Emprego exigente

•  Discriminação no emprego
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Por vezes o retorno ao trabalho reflete falta de suporte socioeconómico, dificuldades económicas e medo de perder seguro de saúde (36). Por 

outro lado, a história de cancro pode ter impacto nas oportunidades de emprego ou na sua manutenção e despedimentos (5).

3.3. Problemas económicos (5)

As sobreviventes de cancro apresentam risco de dificuldades económicas relacionadas com: 

> Limitações no trabalho por motivos de saúde 

> Encargos económicos elevados relacionados com o cancro e seus tratamentos

As dificuldades económicas e de emprego podem estender-se aos membros da família e cuidadores. 

A carência económica pode comprometer a acessibilidade aos cuidados de saúde e a própria subsistência da doente e do seu agregado fami-

liar. Além dos mecanismos estatais de apoio, algumas entidades, como a Liga Portuguesa Contra o Cancro, têm projetos no âmbito do apoio 

social à doente oncológica e família (37).

3.4. Qualidade de vida
A qualidade de vida é uma avaliação subjetiva do bem-estar físico, psicológico e social (38).

Principais fatores que afetam a qualidade de vida, nas sobreviventes de cancro da mama (5): 

> Fatores físicos: atividade funcional, força/ fadiga, sono e repouso, fertilidade, saúde física global

> Fatores psicológicos: medo de recorrência, ansiedade e depressão, fatores cognitivos/concentração, prazer/ laser; distress das fases de transição

> Fatores sociais e económicos: Suporte social e familiar/impacto do cancro em toda a família, aspetos relacionais, afetos e função sexual, 

prazer, isolamento, trabalho e rendimentos

> Fatores espirituais: significado da doença, preocupações com a morte, repensar o tempo e o futuro, mudança de valores e objetivos

Nas mulheres mais jovens destacam-se os efeitos relacionados com a insuficiência ovárica prematura com amenorreia transitória ou definiti-

va e infertilidade, a depressão e ansiedade (39)

Medidas preventivas

1. Como promover hábitos de vida saudáveis?

O plano de vigilância das sobreviventes de cancro da mama tem como objetivo aumentar a sobrevivência e a qualidade de vida.

A promoção de hábitos de vida saudáveis é fundamental na redução do risco de segundos cancros, comorbilidades e recorrência, desempe-

nhando um papel major na sobrevivência destas doentes (10) (11) (40).

1.1. Controlo do peso e nutrição
A obesidade é um fator de risco para complicações pós-operatórias, linfedema, segundos cancros, risco de recorrência, diabetes e outras 

comorbilidades. Por outro lado, o controlo de peso com manutenção de um peso adequado, é importante melhoria da saúde, bem-estar e 

qualidade de vida. 

Recomendações (10) (11):

> Perda de peso e alimentação saudável 

> Tratar sintomas e multimorbilidades que possam contribuir para excesso de peso 

> Limitar o sedentarismo

1.2. Exercício físico
O exercício físico promove melhoria na qualidade de vida, desempenho físico, aumenta o consumo de oxigénio e reduz as recorrências e 

mortalidade por cancro da mama (40).

Por outro lado, sintomas agudos e crónicos originados pelo cancro da mama e tratamentos, como a perda de massa muscular, fadiga, cardio-

toxicidade, aumento de peso, alterações hormonais, perda de massa óssea e efeitos psicológicos adversos, podem ser influenciados favora-

velmente pela prática de exercício físico (4).

Recomendações (10) (40): 

> Incentivar a prática de exercício físico regular

> Evitar inatividade, devendo manter atividade física diária normal o mais cedo possível após diagnóstico 

1.3. Cessação tabágica
As mulheres fumadoras têm sobrevivência relacionada com o cancro da mama e sobrevivência global substancialmente pior quando compa-

radas com não fumadoras (41).

Recomendações (10) (11) (41): 

> Recomendada cessação tabágica

> Referenciar para consulta de desabituação tabágica, quando indicado
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Coordenação com os cuidados de saúde primários
O risco de recorrência do cancro da mama persiste além dos 15 anos após o tratamento primário. Está recomendado um seguimento con-

tinuado, o qual deve ser efetuado por um clínico com experiência na vigilância destas doentes. Vários estudos mostram que o acompanha-

mento efetuado nos cuidados de saúde primários tem a mesma eficácia que o acompanhamento especializado, incluindo taxas semelhantes 

de recorrências, com boa satisfação da doente (42) (9).

A vigilância no âmbito cuidados de saúde primários, requer uma boa comunicação e coordenação entre estes e os cuidados especializados 
(5) (9) (10) (15).

Não há Guidelines definidas para o local de seguimento das mulheres com cancro da mama após conclusão do tratamento primário. A tran-

sição para os cuidados de saúde primária é variável em função da instituição e depende dos recursos médicos e limitações geográficas (10)

1. Quais são as recomendações para vigilância no âmbito da MGF?
1.1. Estabelecimento de um plano de cuidados de sobrevivência (5) (8) (10)

> Planificar a periodicidade da vigilância clínica, imagiológica e laboratorial (ver capítulo “Standards para vigilância dos sobreviventes de 

cancro da mama”)

• Personalizar a vigilância em função dos tratamentos, risco de toxicidades tardias e comorbilidades associadas

> Intervenção nas consequências do cancro e tratamento 

• efeitos físicos e psicossociais, aspetos relacionados com a fertilidade e risco genético e orientar para centros de referência quando indi-

cado (ver capítulo “Efeitos tardios / complicações a longo prazo da doença e das terapêuticas”)

> Tratar multimorbilidades

> Fomentar medidas preventivas (imunizações, rastreios oncológicos e outros)

> Promover hábitos de vida saudáveis

1.2. Comunicação com a equipa hospitalar (10)

> Coordenar os cuidados de saúde com as equipas de oncologia ao longo de todo o percurso da doente (diagnóstico, tratamento e pós- tra-

tamento)

> Referenciar para cuidados de reabilitação, psico-oncologia ou outras especialidades, quando apropriado.

1.3. Inclusão da família (10) 

A família e os cuidadores têm que lidar com consequências dos tratamentos, complicações e efeitos tardios, além das suas próprias necessi-

dades físicas e psicológicas frequentemente não atendidas (43).

> Está recomendada a inclusão dos cuidadores no plano de cuidados e suporte pelas equipas dos cuidados primários de saúde, facilitando a 

continuação do plano de cuidados no domicílio

• A sua inclusão em todas as consultas de seguimento otimiza os cuidados

> Os cuidadores que apresentem problemas de saúde (idosos com comorbilidades associadas, stress físico e psicológico), devem ser orien-

tados em conformidade 

Resumo das recomendações: 

QUAIS SÃO OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA SEGUIMENTO E COM QUE PERIODICIDADE?

Exames: Periodicidade:

História clínica e exame clínico cuidados Anual 

Mamografia (+ ecografia mamária) Anual

Exame ginecológico Anual (mulheres sob tamoxifeno)

Ecografia endovaginal Se metrorragias

DMO 2/2 anos (menopausa precoce, terapêutica com inibidores da aromatase)

Não está recomendada a realização de exames de rotina (análises, marcadores tumorais, cintigrama osteoarticular, radiografia tórax, eco-

grafia hepática, TC, RM e PET-TC) em mulheres assintomáticas e sem alterações no exame clínico

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA A ALTA DA CONSULTA HOSPITALAR?

Tumores “Luminal-Like” Ponderar alta aos 5 anos de HT

Tumores “HER2 positivos” e RH negativos 5 anos após conclusão do tratamento adjuvante

Tumores “triple negative” 5 anos após conclusão do tratamento adjuvante

Considerar altas mais precoces, em função da articulação entre a instituição hospitalar e os cuidados de saúde primários
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QUAIS SÃO OS EFEITOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS TARDIOS E COMO DEVEM SER ORIENTADOS?

CARDIOTOXICIDADE

Causas

QT com antraciclinas

Trastuzumab

Inibidores da aromatase

RT

Recomendações:

História clínica e exame clínico cuidados

Tratar multimorbilidades (HTA, obesidade, diabetes)

Promover hábitos de vida saudáveis

Monitorizar ficha lipídica e função cardíaca quando indicado

Referenciar para cardiologista se clínica de DCV

LINFEDEMA

 Causas
Cirurgia mamária 

RT 

Recomendações:

Medidas de prevenção: 

Perder peso,

Evitar venopunções e feridas no membro afetado

Exercício físico com treinos de resistência progressiva

Referenciar para unidade de reabilitação, quando indicado

DÉFICE COGNITIVO

Causas
Tratamentos (QT, cirurgia/ anestesia, HT)

Fadiga, insónia e depressão, idade, baixo status cognitivo e fatores genéticos

Recomendações: 

Questionar a doente e a família sobre dificuldades cognitivas

Avaliar e tratar causas reversíveis (dor, fadiga, depressão e distúrbios do sono) 

Avaliação por neurologista/neuropsicólogo, quando indicado

Exercícios de reabilitação cognitiva

DISTRESS, DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Fatores de risco:

Períodos de transição

Idade jovem

História de doença psiquiátrica pré-existente

Multimorbilidades graves associadas

Falta de suporte social adequado

Recomendações: 

Avaliar a existência de sinais e sintomas de distress, ansiedade e depressão

Identificar as mulheres de risco 

Proporcionar apoio psico-emocional e/ou terapêutica farmacológica quando exequível

Incentivar o exercício físico 

Referenciar para unidades de psico-oncologia/ psiquiatria, quando indicado

FADIGA

Causas:

Tratamentos (QT, RT) 

Anemia, disfunção da tiroide e disfunção cardíaca 

Alterações de humor/depressão, distúrbios do sono e dor

Recomendações: 

Identificar e tratar causas subjacentes de fadiga

Tratar/ referenciar condições que contribuem para a fadiga

Intervenções psicossociais (terapia cognitiva comportamental), quando indicado

Exercício físico 

PERDA DE MASSA ÓSSEA/OSTEOPOROSE

Causas:

Falência ovárica prematura ou induzida por análogos GnRH

Inibidores da aromatase

Tamoxifeno (mulheres pré menopausa)  

Recomendações: 

Avaliar DMO por DEXA:  basal e de 2/2 anos 

Calcular o risco de fratura osteoporótica com o algoritmo FRAX 

Identificar e tratar causas secundárias de osteoporose 

Medidas preventivas não farmacológicas:

Exercício físico (aeróbico e de resistência)

Suplementação com cálcio e vitamina D

Evitar consumo de tabaco e álcool

Tratamento farmacológico: bifosfonatos ou denosumab (DMO de T-score<-2 ou se T-score <-1,5 e pelo menos 

dois fatores de risco adicionais)
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DOR E NEUROPATIA

Causas:

Cirurgia / RT

QT (dor neuropática e neuropatia)

HT com inibidores da aromatase (dores articulares)

Recomendações: 

Avaliar a dor/neuropatia e fatores desencadeantes

Identificar e tratar causas subjacentes de dor

Tratamento: 

Analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

Antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes (dor neuropática)

SNRI (venlafaxina, duloxetina) - neuropatia

Exercício físico 

Acupuntura

Referenciar para unidades diferenciadas (dor, reabilitação, psicoterapia) quando indicado

ALTERAÇÕES MUSCULOSQUELÉTICAS 

Causas:
Cirurgia ou RT 

Inibidores da aromatase

Recomendações: 

Avaliar os sintomas musculosqueléticos, dor e localização

Substituir o inibidor da aromatase/ mudar para tamoxifeno

Exercício físico e acupuntura 

Referenciar para unidades de reabilitação / fisioterapia, quando indicado

ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO SEXUAL E REPRODUTIVA

Infertilidade

Causas: QT 

Recomendações: 
Referenciar mulheres jovens para unidades de preservação de fertilidade antes de iniciar o tratamento

Referenciar as mulheres com infertilidade para especialistas / unidades de medicina de reprodução

Menopausa Prematura

Causas:

QT 

HT

Castração cirúrgica

Recomendações: 

Sintomas vasomotores: 

Tratamento farmacológico: 

Antidepressivos SNRIs e SSRIs (venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, escitalopram, citalopram)

Gabapentina, clonidina

Tratamento não farmacológico:

Exercício físico

Dieta 

Reduzir consumo de álcool e tabaco

Secura vaginal / atrofia vaginal:  

Terapêutica local

Hidratantes e lubrificantes

Ácido hialurónico

Estrogénios tópicos (estriol) na atrofia por curtos períodos (6-12 semanas) 

Promover atividade sexual

Referenciar para ginecologista, quando indicado

Excesso de peso: 

Dieta e controlo do peso 

Promover a prática regular de exercício físico

Orientar para nutricionista / unidades de tratamento de obesidade, quando indicado

Disfunção sexual:

Causas:

Menopausa precoce/ induzida

Tratamentos hormonais 

Alterações da imagem corporal 

Dor, fadiga, alterações psicológicas e socio-relacionais 

Multimorbilidades associadas

Recomendações: 

Avaliar sinais e sintomas de disfunção sexual

Identificar/tratar fatores que contribuam para a disfunção sexual ou que interfiram com o bem-estar e quali-

dade de vida 

Proporcionar apoio psico-emocional 

Referenciar para unidades de psico-oncologia/ oncosexologia, quando indicado
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RISCO DE SEGUNDAS NEOPLASIAS

Causas:

Tratamentos (QT, RT, Tamoxifeno)

Predisposição genética ou história familiar 

Fatores de risco ambientais

Recomendações: 

Avaliação ginecológica anual das mulheres a fazer terapêutica com tamoxifeno

Promover hábitos de vida saudáveis

Evitar fatores de risco de outras neoplasias secundárias 

QUAL É O IMPACTO SOCIAL E ECONÓMICO DO CANCRO DA MAMA NAS SOBREVIVENTES?

EFEITOS PSICOSSOCIAIS

Afetam os indivíduos que lhe são próximos

Afetam as atividades profissionais

Interferem com o suporte económico pessoal e familiar e a qualidade de vida em geral

PROBLEMAS DE EMPREGO E RETORNO AO TRABALHO

Limitações na capacidade de trabalho relacionadas com o cancro / tratamentos

Impacto na manutenção do emprego / despedimento

Impacto nas oportunidades de emprego 

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Limitações no trabalho 

Encargos económicos elevados

Compromisso da acessibilidade aos cuidados de saúde e da subsistência da doente e do seu agregado familiar

MEDIDAS PREVENTIVAS

CONTROLO DO PESO E NUTRIÇÃO

Dieta e alimentação saudável

Tratar sintomas e multimorbilidades que possam contribuir para excesso de peso 

Limitar o sedentarismo

EXERCÍCIO FÍSICO

Incentivar a prática de exercício físico regular

Evitar inatividade

CESSAÇÃO TABÁGICA

Recomendada cessação tabágica

Referenciar para consulta de desabituação tabágica, quando indicado
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Introdução

O Cancro da Mama Hereditário corresponde a 5-10% dos tumores malignos da mama e em menos de metade dos casos associa-se a muta-

ções germinativas nos genes BRCA1 ou BRCA2(1). 

A recente introdução de painéis multigénicos na abordagem do cancro da mama hereditário tem vindo a alterar a avaliação do risco genético 

para as doentes e suas famílias. O desenvolvimento da tecnologia de NGS (Next Generation Sequencing) veio permitir a análise simultânea de 

um conjunto de genes associados a um determinado fenótipo de cancro familiar ou a múltiplos fenótipos (2-4). Estes painéis representam 

um compromisso entre a análise de apenas alguns genes e o estudo de todo o exoma (WES) que deve ser reservado apenas para estudos de 

investigação. 

A implementação de painéis multigénicos na rotina da abordagem do cancro da mama hereditário encerra vários desafios:

> Problemas levantados pela inclusão de genes de intermédia penetrância

> Aumento da identificação de variantes de significado incertos/inconclusivos

> Necessidade de reforçar o papel do aconselhamento genético e do seguimento de portadores saudáveis por equipas com experiência e 

com os recursos necessários à vigilância e instituição de medidas profiláticas.

A opção por painéis multigéncios deverá ter em conta a possibilidade de alterar a abordagem dos doentes e suas famílias, num número pre-

visivelmente superior ao do rastreio isolado dos genes BRCA1/2 (5). 

PARTE I
ATUALIZAÇÃO DE CONCEITOS / BRCA’S

1. Critérios de referenciação para a realização de aconselhamento genético(6)

> Mulher com diagnóstico de cancro de ovário

> Mulher com diagnóstico de cancro de mama e um dos seguintes critérios: 

• mutação conhecida num gene de susceptibilidade para cancro na família

• cancro de mama diagnosticado antes dos 50 anos 

• cancro de mama triplo negativo antes dos 60 anos e

• cancro de mama bilateral 

• cancro de mama em qualquer idade e

≥ 1 familiar de 1º grau com cancro de mama em idade ≤ 50 anos ou 

≥ 1 familiar de 1º grau com cancro do ovário em qualquer idade ou 

≥ 2 familiares de 1º grau com cancro de mama, próstata (Gleason score ≥7 ou metastático) e/ou pancreático em qualquer idade, ou 

historia pessoal de cancro do pâncreas em qualquer idade, ou de uma população com aumento de risco 

• cancro de mama no homem 
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> Um individuo com cancro de próstata metastático

> Um individuo descendente de Judeu Ashkenazi com cancro de mama, ovário ou pâncreas em qualquer idade 

> Um individuo com historia pessoal e/ou familiar de 3 ou mais dos seguintes (especialmente se diagnosticado antes ou aos 50 anos e pode 

incluir um indivíduo com vários tumores primários: cancro de mama, cancro de pâncreas, cancro de próstata (Gleason score ≥7 or metastá-

tico), melanoma, sarcoma, suprarrenal, tumores cerebrais, leucemia, cancro gástrico difuso, cancro do colon, cancro endometrial, cancro de 

tiróide, cancro renal, manifestações dermatológicas e/ou macrocefalia, ou pólipos gastro-intestinais hamartomatosos

> Um individuo sem historia pessoal de cancro de mama mas com:

• familiar 1º grau com qualquer um dos seguintes: 

- mutação conhecida num gene de susceptibilidade para cancro na família

- cancro de mama bilateral 

- ≥2 cancro de mama primários no mesmo lado da família com pelo menos um dos casos diagnosticado antes dos 50 anos 

- cancro do ovário 

- cancro de mama no homem 

• Familiar de 1º ou 2º grau com cancro de mama em idade ≤ 45 anos 

• Historia familiar de 3 ou mais dos seguintes (especialmente se diagnosticado numa idade ≤ 50 anos e pode incluir múltiplos tumores 

primários no mesmo indivíduo): cancro de mama, pâncreas, próstata (Gleason score ≥7 ou metastatico), melanoma, sarcoma, carcinoma 

suprarrenal, tumores cerebrais, leucemia, cancro gástrico difuso, cancro do colon, cancro endometrial, cancro de tiróide, cancro renal, 

manifestações dermatológicas e/ou macrocefalia, ou pólipos gastro-intestinais hamartomatosos

Realça-se que estes critérios são para aconselhamento genético não para a realização de teste genético, pelo que alguns destes doentes 

poderão não o fazer.

2. Existe um subgrupo de doentes com indicação apenas para rastreio de mutações fundadoras 
portuguesas (nomeadamente, a BRCA2 c.156_157insAlu)?
Poderá ser considerada a pesquisa de mutações fundadoras portuguesas aos doentes com critérios de referenciação para aconselhamento 

genético, mas com uma probabilidade de mutação BRCA1/BRCA2 inferior a 10% e que, por isso, não seriam candidatos a qualquer estudo 

genético(7) [IV;C].

3. Papel da salpingooforectomia bilateral profilática em portadoras de mutação germinativa 
patogénica BRCA
Apesar de o risco de cancro do ovário ser inferior ao risco de cancro da mama, a inexistência atual de métodos eficazes de rastreio de cancro 

do ovário torna recomendável a salpingooforectomia bilateral [I;A], preferencialmente entre os 35-40 anos no caso de BRCA1 e 40-45 anos 

no caso de BRCA2 [II;B] ou após completar o plano reprodutivo. 

4. Papel da mastectomia redutora de risco (poupadora de pele e complexo areolo-mamilar (CAM), 
com reconstrução imediata) em portadoras de mutação germinativa patogénica BRCA 

4.1. Em doentes portadoras de mutação germinativa patogénica BRCA poderá ser considerada a 
mastectomia redutora de risco? 
A mastectomia profilática pode ser considerada em doentes portadores de mutação germinativa patogénica BRCA [III;B], contudo não está de-

monstrada a sua vantagem em termos de sobrevivência, face à vigilância intensiva com Ressonância Magnética (RM) associada à Mamografia anual. 

4.2. Poderá ser considerada a mastectomia bilateral redutora de risco em portadoras 
assintomáticas de mutação germinativa patogénica BRCA?

A mastectomia bilateral redutora de risco reduz significativamente o risco de cancro da mama, pelo que também pode ser considerada em 

portadoras assintomáticas de mutação germinativa patogénica BRCA [III;B], mantendo-se por demonstrar a sua vantagem em termos de 

sobrevivência global relativamente à vigilância intensiva com Ressonância Magnética (RM) associada à mamografia anual (8).

Preferencialmente estas mulheres devem ser incluídas em ensaios clínicos.

PARTE II
PARA ALÉM DOS BRCA’S

1. Existe utilidade clínica em optar pela análise de um painel alargado de genes 
de susceptibilidade (com inclusão da análise de CNV) associados ao cancro da mama/ovário, 
em vez da análise isolada dos genes BRCA1 e BRCA2?
As variantes germinativas patogénicas dos genes BRCA1 e BRCA2 são os principais responsáveis pelo cancro da mama e ovário hereditário. 

No entanto, existe um número elevado de famílias com um fenótipo claramente hereditário em que não se observam mutações BRCA1/2.
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Classicamente, optava-se pelo teste sequencial de outros genes, também de acordo com o fenótipo familiar e individual (por exemplo ras-

treio TP53, PTEN, CDH1). 

No entanto, a disponibilização dos painéis multigénicos veio permitir fazer o rastreio simultâneo de vários genes. As metodologias de análise 

informática permitem recorrer a filtros, o que possibilita a seleção de vários painéis relacionados ou com a patologia oncológica, ou com o 

fenótipo sugerido pela árvore familiar. 

Em doentes cuja história pessoal e familiar se enquadra em várias síndromes hereditárias, a opção por painel multigénico ab initio é válida [V], 

considerando que este teste poderá ser mais eficiente e mais custo-efetivo. 

Poderá ainda ser considerado em famílias cuja história sugere fortemente uma síndrome hereditária ou em que o rastreio genético inicial 

para os genes BRCA foi negativo/inconclusivo. Nestes casos, o recurso a painéis alargados pode permitir a identificação mais rápida de uma 

variante germinativa patogénica, mas há menos dados sobre a vigilância e prevenção a sugerir, principalmente nos casos de variantes de 

penetrância moderada [V]. 

Aumenta também o risco de resultados inconclusivos e de significado clinico desconhecido (estes últimos potencialmente fonte de distress).

Esta questão deve ser individualizada e bem explicada às candidatas ao teste. Embora as variantes germinativas patogénicas BRCA1 e BRCA2 

sejam clinicamente accionáveis, há muitas lacunas no conhecimento da gestão de risco e de tratamento das portadoras de mutações em 

outros genes habitualmente incluídos nestes painéis. 

Definição do risco relativo associado à penetrância

ALTA PENETRÂNCIA MODERADA BAIXA

RISCO RELATIVO (RR) ≥ 5 < 5 e ≥ 2 < 2

2. A optar por um painel alargado de genes, quais os genes de penetrância moderada-alta que se 
devem incluir?
 Caso haja indicação para análise completa dos genes BRCA1/BRCA2, devem incluir-se no painel os genes para os quais existem recomenda-

ções de rastreio/profilaxia (NICE/ NCCN):

Cancro da mama: PALB2, ATM, CHEK2, NBN

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Síndrome de Li-Fraumeni: TP53

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Cancro gástrico difuso hereditário: CDH1

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Síndrome de Peutz-Jeghers: STK11

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Síndrome de Cowden/PTHS: PTEN

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Neurofibromatose tipo 1: NF1

Cancro do ovário: RAD51C, RAD51D, BRIP1

Se critérios clínicos ou suspeita clínica de Síndrome de Lynch: 

MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM (neste último apenas deleções exónicas)

3. Nas situações de mulheres portadoras assintomáticas de mutações não-BRCA em genes de 
elevada a moderada penetrância que medidas adicionais de rastreio de cancro da mama devem ser 
instituídas, para além daquele recomendado na população geral?
Nesta população, a Ressonância Magnética (RM) é o método recomendado permitindo a deteção precoce do cancro da mama independen-

temente da idade, da densidade mamária ou do perfil de risco. Estudos recentes reforçam o valor limitado da mamografia e da ecografia 

associadas à RM no rastreio de alto risco [V] (9-11).

A mamografia pode não estar indicada em todas as portadoras assintomáticas e o seu uso deve ser considerado numa base personalizada. A 

ecografia só deve ser opção quando a RM está contra-indicada(11).

O rastreio de cancro da mama nesta população deve ser realizado em centros com RM que reúnam os requisitos mínimos indispensáveis à 

realização de exames com elevada qualidade conjugando alta resolução temporal e espacial, com destaque para(12): 

> Equipamento ≥ 1.5T;

> Antena dedicada bilateral;

> Acesso a biopsia guiada por RM;

> Radiologistas dedicados; 

> Integração com os outros métodos de imagem mamária; 

> Interpretação de acordo com o BI-RADS do ACR;

> Sistema de arquivo dos exames para comparação.
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PTEN

> Iniciar RM mamária anual com contraste aos 30-35 anos, ou 5-10 anos antes do cancro de mama mais precoce conhecido na família;

> Rastreio personalizado a partir dos 75 anos;

> Nas mulheres tratadas, o rastreio com   RM mamária deve manter-se para o tecido glandular remanescente.

ATM, CHEK 2, NBN

> Iniciar RM mamária anual aos 40 anos.  

PALB2

> Realizar RM mamária anual dos 30 anos aos 69 anos.

CDH1

> Iniciar RM mamária anual aos 30 anos. 

NF1

> Iniciar RM mamária anual aos 30 anos;

> Descontinuar rastreio com RM mamária aos 50 anos, altura em que o risco não difere da população geral.

TP53 

> Realizar RM mamária anual com contraste (preferível) dos 20 aos 29;

> Realizar RM mamária anual com contraste dos 30 aos 75 anos;

> Rastreio personalizado a partir dos 75 anos;

> Se houver história familiar de cancro da mama antes dos 20 anos, iniciar rastreio com a idade do cancro mais precoce;

> Nas mulheres tratadas, o rastreio com RM mamária deve manter-se para o tecido glandular remanescente.

Deve antecipar-se a idade de início de rastreio se houver história familiar de cancro da mama em idade precoce (5 a 10 anos antes do familiar 

mais jovem afetado).

Nos portadores de mutação não-BRCA em genes de elevada a moderada penetrância deve ser incluída a vigilância de outros órgãos alvo de 

acordo com a Síndrome específica e a história familiar. Por exemplo, no caso particular de mutações no gene TP53 deve ser considerada a RM 

sem contraste de corpo inteiro, com periodicidade anual [V](13). 

4. Como abordar a questão dos genes de baixa penetrância?
Desaconselha-se o pedido de estudo de genes de baixa penetrância. 

A gestão de risco de portadores de variantes germinativas patogénicas ou provavelmente patogénicas em genes de baixa penetrância deve 

ser apenas guiada pela história pessoal e familiar [V].  

  

5. É possível, através de critérios de seleção, minimizar o impacto da deteção de inúmeras 
variantes de significado clínico incerto, durante a análise de painéis alargados de genes?
O recurso a critérios de referenciação e análise cuidada das características dos doentes com cancro da mama e da história familiar permite 

reduzir o número destas variantes, através de uma seleção criteriosa dos genes a estudar. 

No entanto, o alargamento das indicações para rastreio a doentes com cancro da mama sem história familiar de cancro (por exemplo o cancro 

da mama triplo negativo até 60 anos) e o recurso a painéis multigénicos aumentou o número de resultados de significado clinico incerto.

No relatório do teste genético devem ser reportadas apenas as variantes germinativas patogénicas, provavelmente patogénicas e as de 

significado clínico incerto.  

 

6. Deve oferecer-se teste pré-sintomático a familiares de indivíduos portadores de mutações de 
penetrância moderada em genes associados a cancro da mama?
No contexto da consulta de aconselhamento genético, poderá ser útil o estudo pré-sintomático a familiares de portadores de mutações de 

penetrância moderada, dadas as potenciais implicações no que concerne à adoção de estratégias redutoras de risco  [V]. 

No entanto, sublinha-se que os familiares saudáveis não portadores da mutação presente no caso índex poderão, ainda assim, ter um risco 

de cancro superior ao da população geral, pelo que deverão ter um seguimento ajustado à sua história familiar.

7. Estratégias redutoras de risco no contexto de mutação germinativa patogénica não BRCA 
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7.1. Poderá ser considerada a mastectomia bilateral redutora de risco em doentes portadoras de 
mutação germinativa patogénica não BRCA? 
Não está demonstrada a vantagem na sobrevivência da mastectomia profilática neste contexto.

Contudo, pode ser considerada depois de ponderada a história familiar, a penetrância do gene em causa e outros fatores de risco [V].  

7.2. Poderá ser considerada a mastectomia bilateral redutora de risco em portadoras 
assintomáticas de mutação germinativa patogénica não BRCA?
Não está demonstrada a vantagem na sobrevivência da mastectomia profilática neste contexto.

Contudo, pode ser considerada depois de ponderada a história familiar, a penetrância do gene em causa e outros fatores de risco [V].  

7.3. Em que situações poderá ser considerada a salpingooforectomia bilateral redutora de risco 
em portadoras assintomáticas de mutação germinativa patogénica não BRCA? 
A salpingooforectomia bilateral redutora de risco pode ser considerada em situações de risco aumentado de cancro do ovário, geralmente 

entre os 45-50 anos [IV]:

BRIP1

RAD51C

RAD51D

Síndrome de Lynch

MLH1

MSH2

MSH6

PMS2

EPCAM

Nota: No caso particular da Síndrome de Lynch deve ser também considerada a realização de histerectomia total.

8. Estratégias de preservação do potencial reprodutivo

8.1 - A criopreservação de ovócitos deverá ser aconselhada às mulheres portadoras 
assintomáticas de mutações germinativas patogénicas que conferem risco elevado de cancro da 
mama/ovário?  
Deve ser discutida a possibilidade de criopreservação de ovócitos com as mulheres portadoras de mutações germinativas patogénicas que 

conferem risco elevado de cancro da mama/ovário [V,C]. 

 

8.2 - A criopreservação de ovócitos deverá ser aconselhada às doentes com mutações germinativas 
patogénicas que conferem risco elevado de cancro da mama/ovário?  
Perante a necessidade de um tratamento potencialmente lesivo do potencial reprodutivo, as recomendações das sociedades científicas na-

cionais e internacionais consagram a obrigatoriedade da discussão das alternativas de preservação do potencial reprodutivo.

Além da criopreservação de ovócitos, a possibilidade de realizar a seleção de embriões não portadores da mutação presente no progenitor 

(diagnóstico genético pré-implantação-DGPI) deve ser discutida com estas doentes [V,C]. 

9. As variantes de significado clínico incerto identificadas devem ser utilizadas para orientação 
diagnóstica/terapêutica? 
Não, as consequências clínicas são as mesmas que as de um teste negativo. 

No entanto, está indicada a consulta de aconselhamento genético para aferir a elegibilidade da família para estudos de segregação. 

Níveis de evidência e graus de recomendação(14)

NÍVEIS DE EVIDÊNCIA 

I - Evidence from at least one large randomised, controlled trial of good methodological quality (low potential for bias) or 

meta-analyses of well conducted randomised trials without heterogeneity

II - Small randomised trials or large randomised trials with a suspicion of bias (lower methodological quality) or meta-analy-

ses of such trials or of trials with demonstrated heterogeneity

III - Prospective cohort studies

IV - Retrospective cohort studies or case–control studies

V - Studies without control group, case reports, experts opinions
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GRAUS DE RECOMENDAÇÃO 

A - Strong evidence for efficacy with a substantial clinical benefit, strongly recommended

B - Strong or moderate evidence for efficacy but with a limited clinical benefit, generally recommended

C - Insufficient evidence for efficacy or benefit does not outweigh the risk or the disadvantages (adverse events, costs, ...), 

optional

D - Moderate evidence against efficacy or for adverse outcome, generally not recommended

E - Strong evidence against efficacy or for adverse outcome, never recommended

References

1. Claus EB, Risch N, Thompson WD. 1994. Autosomal dominant inheritance of early-onset breast cancer. Implications for risk prediction. 

Cancer 73: 643-51

2. Kurian AW, Hare EE, Mills MA, Kingham KE, McPherson L, Whittemore AS, McGuire V, Ladabaum U, Kobayashi Y, Lincoln SE, Cargill M, Ford 

JM. 2014. Clinical evaluation of a multiple-gene sequencing panel for hereditary cancer risk assessment. J Clin Oncol 32: 2001-9

3. Castera L, Krieger S, Rousselin A, Legros A, Baumann JJ, Bruet O, Brault B, Fouillet R, Goardon N, Letac O, Baert-Desurmont S, Tinat J, 

Bera O, Dugast C, Berthet P, Polycarpe F, Layet V, Hardouin A, Frebourg T, Vaur D. 2014. Next-generation sequencing for the diagnosis of 

hereditary breast and ovarian cancer using genomic capture targeting multiple candidate genes. Eur J Hum Genet 22: 1305-13

4. Mauer CB, Pirzadeh-Miller SM, Robinson LD, Euhus DM. 2014. The integration of next-generation sequencing panels in the clinical cancer 

genetics practice: an institutional experience. Genet Med 16: 407-12

5. Desmond A, Kurian AW, Gabree M, Mills MA, Anderson MJ, Kobayashi Y, Horick N, Yang S, Shannon KM, Tung N, Ford JM, Lincoln SE, Ellisen 

LW. 2015. Clinical Actionability of Multigene Panel Testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer Risk Assessment. JAMA Oncol 1: 943-51

6. Network NCC. 2018. Breast Cancer (Version 4.2017). 

7. Peixoto A, Santos C, Pinto P, Pinheiro M, Rocha P, Pinto C, Bizarro S, Veiga I, Principe AS, Maia S, Castro F, Couto R, Gouveia A, Teixeira MR. 

2015. The role of targeted BRCA1/BRCA2 mutation analysis in hereditary breast/ovarian cancer families of Portuguese ancestry. Clin Genet 

88: 41-8

8. Kurian et al. Survival analysis of cancer risk reduction strategies for BRCA1/2 mutation carriers.J Clin Oncol. 2010 Jan 10;28(2):222-31. doi:   

10.1200/JCO.2009.22.7991. Epub 2009 Dec 7

10. Narayan AK, Visvanathan K, Harvey SC. 2016. Comparative effectiveness of breast MRI and mammography in screening young women 

with elevated risk of developing breast cancer: a retrospective cohort study. Breast Cancer Res Treat 158: 583-9

11. Riedl CC, Luft N, Bernhart C, Weber M, Bernathova M, Tea MK, Rudas M, Singer CF, Helbich TH. 2015. Triple-modality screening trial for 

familial breast cancer underlines the importance of magnetic resonance imaging and questions the role of mammography and ultrasound 

regardless of patient mutation status, age, and breast density. J Clin Oncol 33: 1128-35

12. Radiology ACo. 2017. Breast MRI Accreditation Program (v. 10/4/2017). 

13. Saya S, Killick E, Thomas S, Taylor N, Bancroft EK, Rothwell J, Benafif S, Dias A, Mikropoulos C, Pope J, Chamberlain A, Gunapala R, Izatt L, 

Side L, Walker L, Tomkins S, Cook J, Barwell J, Wiles V, Limb L, Eccles D, Leach MO, Shanley S, Gilbert FJ, Hanson H, Gallagher D, Rajashanker 

B, Whitehouse RW, Koh DM, Sohaib SA, Evans DG, Eeles RA. 2017. Baseline results from the UK SIGNIFY study: a whole-body MRI screening 

study in TP53 mutation carriers and matched controls. Fam Cancer 16: 433-40

14. Dykewicz CA. 2001. Summary of the Guidelines for Preventing Opportunistic Infections among Hematopoietic Stem Cell Transplant 

Recipients. Clin Infect Dis 33: 139-44



22      IX CONSENSO NACIONAL DE CANCRO DA MAMA      
XVII JORNADAS DE SENOLOGIA | 7-8 OUTUBRO, 2017 | LUSO

GRUPO III
GÂNGLIO SENTINELA E DOENÇA RESIDUAL 
APÓS QUIMIOTERAPIA

Constituição

Presidente: Prof. Dr. José Luís Passos Coelho – Hospital da Luz 

Secretário: Dr. Fernando Castro – IPO Porto  

Membros

Dr. José Luis Fougo – Centro Hospitalar de São João  

Dr.ª Ida Negreiros – Hospital Cuf Descobertas  

Dr.ª Catarina Santos – IPO Lisboa  

Dr.ª Ana Martins – Hospital São Francisco Xavier  

Dr.ª Susana Sousa – IPO Porto  

Dr.ª Maria Rita Dionísio – Hospital Santa Maria  

Dr.ª Ana Paula Vasconcelos – IPO Lisboa  

Dr. Fernando Lage – Hospital Lusíadas Lisboa  

Dr.ª Lucília Salgado – IPO Lisboa  

Dr.ª Maria Fortunato – IPO de Lisboa  

Dr.ª Telma Antunes – Hospital da Luz  

Dr.ª Olga Caramelo – CHUC  

Dr. Nuno Coimbra – IPO Porto

A - INDICAÇÕES PARA QT NEOADJUVANTE EM CARCINOMA DA MAMA OPERÁVEL

1 - Como avaliar a extensão do primário e do envolvimento ganglionar regional?

 

2 - Qual o método de marcação da doença (primário +/- gânglio axilar) na altura do diagnóstico, pré QT primaria, caso se planeie cirurgia 

conservadora?

 

3 - cN0 ao diagnóstico – como se define? Estudo do gânglio sentinela - antes ou depois da QT primária? Se GS+, que indicações para linfade-

nectomia? Implicações para RT?

 

4 - cN+ ao diagnóstico - linfadenectomia axilar mandatória? Ponderação de estudo do GS se “cN0” pos-QT? Se sim, que marcação (e com que 

método) e quando, dos gânglios axilares positivos na avaliação inicial? E quantos GS a excisar?

5 - Avaliação imagiológica (mamária e ganglionar) pós QT primaria/pré-cirurgia? Sempre/quando? Como?

 

6 - Requisitos e contraindicações para cirurgia conservadora após QT pre-op.

7 - Exame histológico da peça cirurgica pos-QT preop: que adaptação em relação ao exame quando cirurgia ab initio.

 

8 - RT pós QT preop e Tumorectomia: área a irradiar? Marcação leito tumoral?

 

9 - RT pós QT preop e ypN+: se linfadenectomia axilar – indicações e campos; se exérese GS isolada – indicações e campos.

 

10 - Tratamento sistémico pós QT preop com doença residual (no ypCR): mais quimioterapia?

CONTEXTO CLINICO – T2/T3 –N0/N1 
 

1. Como avaliar a extensão do primário e do envolvimento ganglionar regional
 

- Avaliação clínica

- Mamografia
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- Ecografia

- RMN

- Ecografia second look se indicado

- Microbiópsia do tumor primário e citologia/microbiópsia ganglionar

- Se citologia/microbiópsia - marcar gânglio (clip+/-carbono)

- Se ponderada cirurgia conservadora - marcação da lesão (previamente ao início da quimioterapia) com clip único ou múltiplo dependendo 

da morfologia da lesao.

Cenário A – cN0

-  Há indicação para realização de biópsia de GS, favorecendo-se a sua realização pós QT primária.

- Sempre técnica dupla.

Cenário A1 – ypN0 (ypN0 com H+E) – omissão de esvaziamento axilar.

 

Cenário A2 – ypN1 (ypN0itc/mic/N1) – não há evidência que suporte a omissão de esvaziamento axilar.

Cenário B – cN1 

(não há consenso sobre o número de gânglios considerados neste grupo – 1?2?).

Reavaliação imagiológica (RMN e ECO axilar):

- Se ausência de resposta - há indicação para realização de esvaziamento axilar.

- Se resposta imagiológica - há indicação para realização de biópsia de GS.

 

Cenário B1 – ypN0 (excisar obrigatoriamente o gânglio previamente marcado) – considerar a omissão de esvaziamento axilar.

 

Cenário B2 – ypN1– esvaziamento axilar.

NOTA - A utilização da técnica dupla, a remoção do gânglio marcado com clip e o n.º de GS isolados > 2, reduz a taxa de falsos negativos para 

um valor inferior a 10%.

AVALIAÇÃO DA DOENÇA MAMÁRIA RESIDUAL

- Reavaliação imagiológica (RMN) da doença residual se planeada cirurgia conservadora ou mastectomia poupadora de pele e/ou CAM.

- Não há consenso sobre as margens cirúrgicas adequadas em cirurgia conservadora no contexto de quimioterapia primária.

AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLOGICA PÓS QUIMIOTERAPIA PRIMÁRIA

AVALIAÇÃO MAMÁRIA

- Tamanho do leito tumoral

- Tamanho/extensão e celularidade do tumor residual (bem como uma descrição do tipo de resposta - diminuição concêntrica, células isoladas 

dispersas ou múltiplos nódulos).

- Tipo e grau histológico 

- Presença e extensão de carcinoma ductal in situ

- Presença de invasão linfo-vascular

-Distâncias das margens cirúrgicas ao tumor e a presença de leito tumoral nas margens cirúrgicas.

AVALIAÇÃO GANGLIONAR
 

- Número de gânglios linfáticos avaliados

- Número de gânglios metastizados

- Tamanho da maior metástase
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- Presença de extensão extra-capsular 

- Número de gânglios com sinais de resposta ao tratamento.

- Avaliação da resposta à terapêutica (referir o sistema de classificação utilizado) e estadiamento patológico (ypTN)

NOTAS

A definição de resposta patológica completa implica ausência de qualquer carcinoma invasor residual, sendo aceite a presença de carcinoma 

in situ. A presença de invasão linfo-vascular ou qualquer doença residual no gânglio linfático (incluindo células tumorais isoladas e microme-

tástases) não estão contempladas nesta definição.

A repetição da determinação de expressão de receptores hormonais e HER2 deve ser equacionada nos casos negativos ou equívocos em 

biópsia, em casos de ausência de resposta ao tratamento e em tumores heterogéneos ou múltiplos com diferentes morfologias.

A ausência de evidência não permitiu determinar de forma consensual a definição de margem cirúrgica de segurança no contexto de avalia-

ção pós-terapêutica.

RADIOTERAPIA

cNo e ypN0 - RT mamaria com eventual omissão dos boost (se doentes com mais de 50 anos, margens negativas e tumores de baixo grau ou 

intermedio).

cN1 e ypN0 e N+  - RT mamaria/parede e  irradiação  das cadeias de drenagem ganglionar. Enquanto não se conhecerem os resultados dos 

ensaios NSABP B51 e o Alliance A112012, ainda a decorrer, não há dados prospetivos que nos permitam omitir a radioterapia nos doentes 

com resposta ganglionar completa pelo que a área a irradiar deve ser planeada em função do estadiamento pré QT.

ypT0N+ pós mastectomia - RT adjuvante sobre a parede e cadeias ganglionares axilo-supraclaviculares +/- CMI.

Técnicas: Conformacionais (3D conformacional, VMAT ou IMRT) e preferencialmente associadas a gating respiratório (DIBH).

Fraccionamento: na cirurgia conservadora utilizar regimes hipofraccionados ou tratamentos com fraccionamento convencional.

A irradiação da parede torácica é habitualmente realizada com fraccionamento convencional. Esquemas hipofraccionados podem ser usados; 

no entanto, é necessário ter especial atenção para com as doentes submetidas a reconstrução mamária.

A colocação de clips durante a cirurgia deve ser o standard of care para facilitar a localização da área de sobreimpressão de dose durante o 

planeamento.

Quadro resumo de indicações para Radioterapia após quimioterapia neoadjuvante

ESTADIO T CLÍNICO PRÉQT ENVOLVIMENTO  GANGLIONAR RADIOTERAPIA PÓS OPERATÓRIA

Pré QT Pós QT Parede Torácica Mama Áreas ganglionares

T1 E T2

- - não sim não

- + sim sim sim

+ - sim sim sim

+ + sim sim sim

T3

- - sim sim não

- + sim sim sim

+ - sim sim sim

+ + sim sim sim

QUIMIOTERAPIA

Há um único estudo em populações asiaticas que avalia a capecitabina adjuvante em doentes com doença residual pós quimioterapia pri-

maria (doença HER-2 negativa) com impacto na sobrevivência global. Não há dados de igual nível de evidência na população caucasiana que 

permitam estabelecer consenso. A extrapolação dos resultados do estudo para esta população não é consensual.
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GRUPO IV 
TRATAMENTO SISTÉMICO: COMO INTEGRAR OS NOVOS 
CONCEITOS NA PRÁTICA DIÁRIA

Constituição

Presidente: Dr. Paulo Cortes – Hospital Lusíadas Lisboa 

Secretária: Dr.ª Noémia Afonso – Hospital de Santo António 

Membros: 

Dr.ª Deolinda Pereira – IPO Porto 

Dr. ª Ana Pais – IPO Coimbra 

Dr. ª Margarida Damasceno – Hospital de São João 

Prof. Dr. Luís Costa – Hospital de Santa Maria 

Dr. ª Camila Coutinho – Hospital de Guimarães 

Dr. ª Ana Joaquim – Hospital Vila Nova de Gaia/Espinho 

Dr. ª Matilde Salgado – Hospital de Matosinhos 

Dr. ª Sandra Bento – Hospital de Santarém 

CARCINOMA DA MAMA – ABORDAGEM NEOADJUVANTE

A abordagem neoadjuvante no tratamento do cancro da mama (CM) é classicamente considerada em tumores localmente avançados / in-

flamatórios em que não é exequível a cirurgia como tratamento inicial, assim como em tumores em que a cirurgia conservadora com efeito 

estético favorável não é possível. As novas evidências são relativas ao tratamento neoadjuvante em função da biologia do tumor e o eventual 

papel da quimioterapia adjuvante nos casos de doença residual após neoadjuvância. 

A decisão e a coordenação da terapêutica neoadjuvante é da responsabilidade de uma equipa multidisciplinar. 

Nos casos propostos para quimioterapia neoadjuvante, todo o tratamento sistémico programado deve ser realizado previamente à cirurgia.

1. Indicações para terapêutica neoadjuvante de acordo com o estádio e subtipo biológico

1.1. Tumores localmente avançados ou inoperáveis: T4 qqN, qqT N2, qqT N3.  
1.2. Cirurgia conservadora não possível com efeito estético favorável, dada a relação volume 
do tumor/volume mamário.
1.3. Tumores HER2 positivos ou triplos negativos estádios II e III.  

Nota: Nas doentes com indicação para estudo genético este deve ser conhecido previamente à decisão cirúrgica. 

2. Terapêutica neoadjuvante de tumores HER2 positivos
Doentes com tumores HER2 positivos, candidatos para terapêutica neoadjuvante, devem ser tratados com uma combinação de quimiotera-

pia e bloqueio HER2. 

O duplo bloqueio HER2 com trastuzumab e pertuzumab é recomendável em doentes com estádios II e III (T2, T3, T4 e/ou N1, N2, N3).

3. Terapêutica neoadjuvante de tumores triplos negativos
Os tumores triplos negativos, candidatos para terapêutica neoadjuvante, devem ser tratados com uma combinação de quimioterapia englo-

bando antraciclina, taxano e um agente alquilante. 

Esquemas de quimioterapia englobando antraciclina, taxano e derivado da platina parecem estar associados a aumento da taxa de resposta 

patológica completa. No entanto, não está demonstrado o seu impacto na sobrevivência livre de doença ou sobrevivência global. Doentes 

com mutações conhecidas do BRCA, considerados mais sensíveis a derivados da platina, ou com tumores localmente avançados / inflamató-

rios, em que é necessário potenciar a resposta ao tratamento neoadjuvante, podem ser candidatos a esquemas de quimioterapia engloban-

do carboplatina.  

A decisão terapêutica deve ser individualizada e ponderada, tendo em conta o aumento de toxicidade expectável, pela adição de carbopla-

tina.

4. Terapêutica hormonal neoadjuvante
Terapêutica neoadjuvante hormonal pode ser uma opção em:

- doentes seleccionados com tumores HER2 negativos e com expressão fortemente positiva de receptores hormonais (RE e RPg > 50%),
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- doentes não candidatos a quimioterapia e que apresentam algum grau de expressão de receptores hormonais.

A duração recomendada é de 6 a 8 meses. A opção preferencial em doentes na pós-menopausa é um inibidor da aromatase.

5. Quimioterapia adjuvante após quimioterapia neoadjuvante
Doentes com tumor residual após quimioterapia neoadjuvante apresentam maior risco de recidiva do que os que obtêm uma resposta pato-

lógica completa. Nos doentes que completaram um esquema de quimioterapia neoadjuvante e que apresentam doença residual, não existe 

evidência clara de benefício de quimioterapia adicional.

Um ensaio aleatorizado (CREATE X) recentemente demonstrou benefício de capecitabina adjuvante nos doentes com cancro da mama HER2 

negativo com doença residual após quimioterapia neoadjuvante, sobretudo no subgrupo de carcinoma da mama triplo negativo. Embora 

estes dados careçam de estudos confirmatórios, a adjuvância com capecitabina, pode ser considerada em doentes com carcinoma da mama 

“triplo negativo” com doença residual na mama superior a 1cm e/ou  com gânglios positivos. 

CARCINOMA DA MAMA - TERAPÊUTICA ADJUVANTE
A indicação para terapêutica adjuvante deve que ser decidida e coordenada por equipa multidisciplinar.

A selecção da terapêutica adjuvante é feita com base numa avaliação do risco de recorrência que inclui características do tumor como: a di-

mensão, o envolvimento de gânglios axilares, o grau de diferenciação, a expressão de receptores hormonais de estrogeneo / progesterona, 

a sobre-expressão ou amplificação HER2, a expressão do Ki67. Devem igualmente ser consideradas as características do doente, nomeada-

mente: idade, sexo, estado hormonal, comorbilidades, contexto socio-familiar e suas preferências. 

A expressão de receptores hormonais, estrogeneo ou progesterona > 1%, é indicação para terapêutica endócrina. A positividade HER2 

implica a utilização de bloqueio HER2. A ausência de expressão de receptores hormonais (estrogeneo e progesterona) e/ou presença de so-

bre-expressão / amplificação HER2, e/ou metastização de 4 ou mais gânglios axilares, são, por si só, indicação para quimioterapia adjuvante. 

Nos tumores com expressão de receptores hormonais e HER2 negativo, particularmente se ausência de envolvimento ganglionar axilar ou 

envolvimento limitado a não mais de 3 gânglios, o benefício da associação de quimioterapia à terapêutica endócrina adjuvante é discutível. 

Assim, para este grupo de doentes deve ser considerada, de forma individual, o estudo genómico do tumor para determinação do risco de 

recorrência que suporte a decisão do tratamento sistémico. 

Perfil da doente candidata a estudo genómico
Doente em que é considerada a indicação para quimioterapia adjuvante, e que apresenta:

 1. expressão de receptores hormonais de estrogeneo / progesterona e

 2. ausência de sobre-expressão / amplificação HER2 e

 3. ausência de envolvimento ganglionar axilar ou micrometástases (N0, N1mic) (ou 1-3 gânglios envolvidos se doente pós-menopausica) e

 4. Ki67 entre 10% a 30%, ou de grau intermédio de acordo com critério local (reconhece-se a elevada variabilidade e baixa repro-

ducibilidade da determinação do Ki67).

Paineis genómicos disponíveis:

 Oncotype Dx, Mammaprint, PAM50/Prosigna, EndoPredict, Breast Cancer Index

1. Terapêutica adjuvante de tumores HER2 positivos
Os doentes com carcinoma da mama HER2 positivo e com estádio pT1b pN0 ou superior têm indicação para quimioterapia adjuvante com-

binada com bloqueio HER2. 

Os esquemas de quimioterapia recomendados para doentes com estádio II e III englobam antraciclinas e taxano, com trastuzumab concomi-

tante com o taxano, ou o esquema TCH (docetaxel, carboplatina e trastuzumab). 

Doentes seleccionados com carcinoma da mama estádio I podem ser tratados com o esquema ATP:  paclitaxel (12 ciclos semanais) e tras-

tuzumab.

O trastuzumab adjuvante deve ser administrado até perfazer um ano de terapêutica.

Neste momento não está recomendada a utilização de duplo bloqueio HER2 em contexto adjuvante. 

2. Terapêutica adjuvante de tumores triplo negativos
Os doentes com carcinoma da mama triplo negativo e com estádio pT1b pN0 ou superior têm indicação para quimioterapia adjuvante.

O esquema preferencial de quimioterapia deve englobar antraciclina, taxano e agente alquilante. 

Podem ser considerados esquemas dose-dense, em particular em doentes com elevado índice proliferativo (avaliado pelo Ki67) e/ou com 

metastização ganglionar em mais de 3 gânglios. 

3. Terapêutica endócrina adjuvante
Os fármacos disponíveis para a TE adjuvante são: tamoxifeno (SERM), inibidores da aromatase não-esteroide - anastrozol e letrozol e inibi-

dor da aromatase esteroide - exemestano. 

A escolha do fármaco deve ter em conta o status hormonal, a avaliação do risco de recorrência, o perfil de toxicidade, a tolerância e prefe-
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rência da doente.

O tratamento com inibidor da aromatase implica a existência de status hormonal de pós-menopáusica, que pode ser induzido pela associação 

de análogo LHRH. 

3.1. Terapêutica endócrina adjuvante – doente pré-menopáusica:
-Tamoxifeno durante 5 anos: no CM de “baixo risco” (T1N0, G1, luminal A like – RE>50% e RPg > 50%, Ki67 “baixo” de acordo com critério 

local)

- Tamoxifeno associado a análogo LHRH durante 5 anos – doentes “muito” jovens (< ou igual 35 anos) e/ou de “risco intermédio” 

- Exemestano associado a análogo LHRH: demonstrou superioridade comparativamente ao tamoxifeno associado a análogo LHRH na análi-

se conjunta dos estudos TEXT e SOFT e deve ser a opção preferencial em doentes muito jovens (< 35 anos) e/ou de “alto risco” (identificadas 

pela indicação prévia para quimioterapia) 

- Tamoxifeno durante 10 anos: considerar em doentes de risco intermédio / alto com boa tolerância prévia ao tamoxifeno, sem comorbili-

dades que aumentem o risco de efeitos adversos pela terapêutica prolongada. O risco / benefício deve ser discutido com a doente

Para as doentes pré-menopáusicas tratadas inicialmente com exemestano e análogo LHRH durante 5 anos não há evidência que suporte 

prolongar a TE para além dos 5 anos, e a decisão deve ser individualizada em função do risco da doente e do status hormonal

3.2. Terapêutica endócrina adjuvante – doente pós-menopáusicas:
- Tamoxifeno durante 5 anos: carcinoma da mama de “baixo risco” (T1N0, G1, luminal A like – RE>50% e RPg > 50%, Ki67 “baixo” de acordo 

com critério local).

- Inibidor da aromatase: carcinoma da mama de risco intermédio ou alto deve ser incluído desde o início do tratamento ou sequencial após 

tamoxifeno. Nas doentes de “alto risco” deve ser considerado o inibidor da aromatase desde o início, podendo considerar-se alteração para 

tamoxifeno após 2-5 anos. 

. Qualquer um dos inibidores da aromatase – anastrozol, letrozol e exemestano – pode ser utilizado em contexto adjuvante e não há evidência 

de que um seja superior ao outro em termos de eficácia. Apesar da evidência biológica de maior supressão estrogénica com letrozol compa-

rativamente ao anastrozol, o estudo FACE demonstrou eficácia sobreponível na avaliação clinica. Da mesma forma o exemestano apresentou 

eficácia similar ao anastrozol no estudo NCIC CTG MA.17. Mais recentemente o estudo FATA GIM 3 que comparou o tratamento com anastrozol, 

letrozol ou exemestano, confirmou a inexistência de diferenças na sobrevivência livre de doença entre os inibidores da aromatase. 

. A extensão da TE para além dos 5 anos após 5 anos de tratamento com inibidor da aromatase continua controversa: o estudo MA.17R 

mostrou beneficio com o tratamento com 10 anos de letrozol, por outro lado os estudos IDEAL, DATA e NSABP-B42 não confirmaram este 

beneficio em termos de sobrevivência livre de doença. Justifica-se aguardar por um maior período de follow-up pois o impacto da terapêutica 

prolongada poderá ser relevante tardiamente. No entanto, com base no estudo MA17.R e do benefício em termos de taxa de metastização à 

distância e de sobrevivência livre de eventos relacionados com o cancro da mama no estudo NSABP-B42, poderá ser considerada a extensão 

com inibidor da aromatase, particularmente em doentes de “risco alto”.

- Tamoxifeno durante 10 anos: pode ser considerado em doentes de risco intermédio / alto com boa tolerância prévia ao tamoxifeno, sem 

comorbilidades que aumentem o risco de efeitos adversos pela terapêutica prolongada. O risco / benefício deve ser discutido com a doente.

4. Bisfosfonato adjuvante
Bisfosfonato adjuvante pode estar indicado em doentes pós-menopausicas com cancro da mama sem evidência de metastização óssea, mesmo 

sem critérios da osteoporose. Esta recomendação é baseada numa meta-análise que relevou uma diminuição da recorrência, incluindo recidiva à 

distância e recidiva óssea assim como da mortalidade por cancro da mama, além de demonstrar uma diminuição do número de eventos ósseos.

A utilização de bisfosfonato pode ser considerada nas doentes pré-menopausicas desde que sob terapêutica supressão ovárica.

Os esquemas preferenciais consistem em ácido zoledrónico ev. de 6 em 6 meses ou clodronato oral, durante 3 anos.

CARCINOMA DA MAMA METASTÁTICO - TERAPÊUTICA SISTÉMICA
A abordagem terapêutica deve que ser discutida, decidida e coordenada por equipa multidisciplinar.

A biópsia de uma lesão metastática é aconselhável com a reavaliação da expressão de receptores hormonais e HER2. 

1. Tratamento nos tumores HER2+
O bloqueio HER2 deve ser administrado a todas as doentes com cancro da mama metastizado, excepto se existir contra-indicação para a sua 

utilização.

Em primeira linha, a terapêutica com duplo bloqueio anti-HER2 com trastuzumab e pertuzumab, combinada com quimioterapia, demonstrou 

aumento da sobrevivência global. Esta combinação terapêutica deve ser considerada o standard em doentes não tratadas previamente com 

terapêutica anti HER2 e é uma opção terapêutica importante nas doentes com intervalo livre de doença, após terapêutica adjuvante com 

trastuzumab, superior a 6 meses. Os taxanos (docetaxel e paclitaxel) são os agentes de quimioterapia preferenciais para combinação com o 

duplo bloqueio HER2. 

Em doentes com recorrência da doença durante trastuzumab adjuvante ou nos primeiros 6 meses após suspensão, a opção preferencial em 

1ª linha é TDM-1.

Não existem dados que suportem a manutenção do duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab HER2 combinado com quimioterapia, 
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após progressão.

Quando não for realizado o duplo bloqueio HER2 com pertuzumab e trastuzumab estão indicados esquemas de tratamento de primeira 

linha com trastuzumab combinado com fármacos de quimioterapia como taxano e vinorelbina ou em casos seleccionados, com receptores 

hormonais positivos, com hormonoterapia.

2. Tratamento nos tumores HER2+ (cont)
A duração do tratamento de manutenção com bloqueio HER2 em doentes que atingem uma resposta completa não é conhecida. 

Após progressão a uma terapêutica de combinação de bloqueio HER2 com quimioterapia ou hormonoterapia é recomendado continuar o bloqueio 

HER2, com os tratamentos subsequentes. A duração óptima do bloqueio HER2 ou o número de linhas de tratamento é actualmente desconhecido.

T-DM1 deve ser a terapêutica preferencial, após progressão a pelo menos um esquema de tratamento, englobando bloqueio HER2 com 

trastuzumab. 

Para linhas posteriores de tratamento as opções incluem trastuzumab combinado com vários agentes de quimioterapia, de acordo com os 

tratamentos previamente instituídos, nomeadamente, taxano, vinorelbina, capecitabina e derivados da platina ou lapatinib em combinação 

com trastuzumab ou capecitabina. 

Cancro da mama metastizado HER2 positivo com metastização cerebral

Em doentes com cancro da mama HER2 positivo e doença extra-craneana controlada não deve ser alterada a terapêutica sistémica.

3. Tratamento em tumores triplo negativos 
Com a excepção de quimioterapia não é possível recomendar outros tratamentos para doente com cancro da mama metastizado triplo ne-

gativo. Os doentes devem ser incluídos preferencialmente em ensaios clínicos.

Todas as recomendações de esquemas de quimioterapia aplicáveis em tumores HER2 negativos são aplicáveis aos doentes com tumores 

triplos negativos.

Os derivados da platina são uma opção de tratamento, preferencialmente em doentes com mutação do BRCA.

QUIMIOTERAPIA PALIATIVA - OPÇÕES
Tanto os esquemas combinados como sequenciais são opções razoáveis. A escolha preferida é a monoterapia sequencial, ficando a quimiote-

rapia combinada reservada para os doentes com rápida progressão clínica, metástases viscerais potencialmente fatais e/ou necessidade de 

rápido controlo de sintomas e/ou doença.

Em primeira linha, recomendam-se regimes baseados em antracicilina ou taxano. Se administrado em contexto adjuvante, o taxano pode 

ser reutilizado, particularmente após 1 ano de intervalo livre de taxano. Por outro lado, a capecitabina e a vinorelbina são opções, particular-

mente em doentes que recusem alopécia. 

Em linhas subsequentes, agentes em monoterapia como a capecitabina, a vinorelbina ou a eribulina são as opções preferidas. Opções adicio-

nais incluem gencitabina, platinos, re-tratamento com taxano e antraciclina lipossómica. 

A decisão deve ser individualizada e tendo em conta diferentes perfis de toxicidade, exposição prévia, preferências do doente (evitar alopé-

cia) e disponibilidade do fármaco. 

Cada regime (exceto antraciclina) deve ser administrado até progressão ou toxicidade inaceitável. No entanto, a duração de cada regime, e o 

nº de regimes, devem ser adaptados a cada doente. 

1.Terapêutica endócrina paliativa
No CM com RH+/HER2-metastático a terapêutica endócrina (TE) deve ser sempre considerada. A opção por quimioterapia deve ficar reser-

vada para doentes com “crise visceral” ou em que é aparente resistência à TE. A definição de resistência à terapêutica endócrina primária / 

secundária deve ser considerada na decisão terapêutica.

Para a terapêutica endócrina em 1ª linha ou sequencial podem ser considerados os seguintes fármacos: letrozol / anastrozol, exemestano, 

fulvestrant, tamoxifeno, acetato de megestrol. 

A possibilidade de associação de terapêutica “dirigida” nomeadamente inibidor CDK 4/6 ou inibidor m-TOR deve ser considerada de forma individual. 

Nas doentes pré-menopáusicas deve ser garantida a supressão ovárica em contexto metastático.

1.1. Opções terapêuticas em 1.a linha

A. Em doentes que nunca realizaram TE (neo)adjuvante

Fulvestrant: com base no estudo FALCON pode ser considerada em doentes sem doença visceral. 

Inibidor da aromatase associado a inibidor CDK4/6: com base nos estudos PALOMA2, MonaLEEsa2 e Monarch3, em que a sobrevivência 

livre de progressão e a taxa de resposta objectiva aumentaram de forma significativa. 

Inibidor da aromatase: em doentes com contra-indicação para inibidor CDK 4/6 ou com doença de pequena extensão ou passível de trata-

mento local. 

Tamoxifeno: pode ser considerado em doentes com contra-indicação para as opções anteriores
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1.2. Opções terapêuticas em 1.a linha

A. Em doentes em progressão de doença sob TE adjuvante ou após a suspensão (expostas a TE prévia)

A.1. Sob tamoxifeno

Inibidor da aromatase associado a inibidor CDK4/6: com base nos estudos PALOMA2, MonaLEEsa2 e Monarch3, em que a sobrevivência 

livre de doença aumentou de forma significativa com associação a um destes fármacos.

Inibidor da aromatase: em doentes com contra-indicação para inibidor CDK 4/6 ou com doença de pequena extensão ou passível de tratamento local. 

Fulvestrant: pode ser considerado em doentes com contra-indicação para inibidor CDK e inibidores da aromatase.

1.3 Opções terapêuticas em 1.a linha

A. Em doentes em progressão de doença sob TE adjuvante ou após a suspensão (expostas a TE prévia)

A.1. Sob inibidor da aromatase ou no 1ª ano após a sua suspensão

Fulvestrant associado a inibidor CDK 4/6 com base no estudo PALOMA3 e Monarch2.

Fulvestrant: em doentes com doença óssea ou visceral limitada ou submetida a tratamento local. 

Exemestano associado a inibidor m-TOR com base no estudo BOLERO2 (se progressão sob letrozol/anastrozol).

1.4. Opções terapêuticas em 1.a linha

A. Em doentes em progressão de doença sob TE adjuvante ou após a suspensão (expostas a TE prévia)

A.1. Mais de 1 ano após suspensão de inibidor da aromatase 

Inibidor da aromatase associado a inibidor CDK4/6: com base nos estudos PALOMA2, MonaLEEsa2 e Monarch3, em que a sobrevivência 

livre de doença aumentou de forma significativa com associação a um destes fármacos.

Inibidor da aromatase: em doentes com contra-indicação para inibidor CDK, ou se doença de pequena extensão ou passível de tratamento 

local ou se TFI - treatment-free interval > 3 anos.

Fulvestrant: pode ser considerado em doentes com contra-indicação para inibidores CDK e inibidores da aromatase.

1.5. Opções para linhas subsequentes (após 1.a linha)

A. 1º linha com inibidor da aromatase não-esteroide

  

Fulvestrant + inibidor CDK com base nos estudos PALOMA3 e Monarch2

Fulvestrant 

Exemestano associado a everolimus com base no estudo BOLERO2

Tamoxifeno

1.6. Opções para linhas subsequentes (após 1.a linha)

A. - 1ª linha com fulvestrant

Inibidor da aromatase (a associação a inbidor CDK 4/6 a letrozol / anastrozol só foi avaliada em 1ª linha)

Tamoxifeno

Exemestano associado a everolimus com base no estudo BOLERO2 (apos IA não-esteroide)

Acetato de megestrol

1.7. Opções para linhas subsequentes (após 1.a linha)

A. 1ª linha com inibidor da aromatase associada a inibidor CDK 4/6

Fulvestrant

Exemestano associado a inibidor m-TOR

Exemestano
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Tamoxifeno

As linhas subsequentes devem considerar os fármacos utilizados anteriormente. 

A opção por quimioterapia deve ser considerada em cada ponto de progressão com base na presença de envolvimento metastático consi-

derado “crise visceral” ou resistência à TE. 

Após quimioterapia com resposta completa, parcial ou estabilização da doença, poderá ser considerada a TE de “manutenção”. 
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A radioterapia adaptativa e personalizada é o desafio atual.

Nos últimos anos tem-se assistido a avanços significativos no planeamento e nas técnicas de radioterapia. No entanto, nem todos os proble-

mas foram solucionados, a prioridade é continuar a evoluir no sentido de reduzir toxicidades. A precisa seleção dos doentes para tratamento 

de radioterapia vai depender da aplicabilidade da investigação em curso, correlacionando subtipos biológicos, com efetividade da radiotera-

pia ((de)escalada de dose, alvo e técnica). 

QUESTÕES:

1. DELIMITAÇÃO DOS VOLUMES-ALVO
De acordo com o atual estado da arte, no tratamento com RT, o planeamento deve ser executado de acordo com guidelines bem definidas de 

delimitação de volumes, prescrição de doses e avaliação de DVH para a área a tratar, com respeito pela tolerância dos órgãos em risco (OAR).

Guidelines de delimitação: RTOG e ESTRO. 

Sempre que a avaliação do DVH faça prever doses de toxicidade cardíaca e pulmonar significativas, recomenda-se recurso a técnicas como IMRT, 

VMAT, técnicas de controlo respiratório, ponderado o seu risco/benefício (nomeadamente a dose baixa nos tecidos normais adjacentes).

No contexto de cirurgia conservadora a loca cirúrgica deve ser marcada com clips cirúrgicos, bem como referida a técnica utilizada na sua 

colocação. 

2. Irradiação Parcial da Mama  ( (A)PBI )
Recomendações ASTRO/ESTRO dos subgrupos candidatos a irradiação parcial da mama (ver tabela).

As técnicas empregues na Irradiação Parcial da Mama são: radioterapia externa, braquiterapia e intra-operatória.

GEC-ESTRO ASTRO ABS RCR

IDADE >50 >50 >50 >50

HISTOLOGIA
CI NST, Mucinoso, Tubular, 

Medular, Coloide

CI NST ou outros subtipos 

favoráveis

Todos os Ca Inv

CDIS
-

CLI Não Não - Não

CLIS ASSOCIADO Sim Permitido - -

CDIS Não

Se:

Detetado rastreio

Grau baixo-intermédio

<2,5cm

Margem >3mm

Sim -

GRAU Qualquer Qualquer - 1-2

TAMANHO pT1-2 (<30mm) Tis e T1 <3cm <3cm

MARGENS Neg (>2mm) Neg (>2mm) Neg Neg (>1mm)

MULTICENTRICIDADE Unicêntrico Unicêntrico - -

MULTIFOCALIDADE Unifocal Clinicamente Unifocal - -
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INTRADUCTAL EXTENSO Não Não - -

INV LINFOVASCULAR Não Não Não Não

RE, RP Qualquer RE (+) RE (+)/(-) RE (+), HER2 (-)

GG pN0 pN0 (i-, i+) pN0 pN0

QT 1ÁRIA Não Não - -

Doentes portadores de mutação BRCA não devem ser consideradas para a irradiação parcial da mama.

 A avaliação das margens só é possível com orientação da peça e marcação das margens pelo cirurgião/ anátomo-patologista.

No contexto da PBI, considera-se margem livre se > 1 mm no caso de doença invasora e se > 2 mm no caso de carcinoma in situ.

Sempre que o resultado anatomo-patológico definitivo contrarie os critérios de inclusão acima descritos recomenda-se complementação do 

tratamento com a irradiação total da mama.

3. HIPOFRACCIONAMENTO
Os esquemas hipofraccionados estão recomendados para a maioria das mulheres submetidas a cirurgia conservadora com > 50 anos, pN0 e 

que não tenham efectuado quimioterapia neo-adjuvante.

4. Reirradiação
A recidiva loco-regional pós cirurgia conservadora ou radical, em doentes anteriormente submetidas a radioterapia, deve ser discutida em 

consulta multidisciplinar previamente a qualquer atitude terapêutica.

Devem ser tomados em conta a idade e estado geral da doente, os tratamentos previamente administrados, o intervalo livre de doença des-

de a 1ª irradiação, a localização e extensão da recidiva, a anatomo-patologia, o estadiamento, bem como a vontade da doente.

1. Recidiva local

1.A - Pós-Cirurgia conservadora
Sempre que exequível deve ser realizada a excisão completa da lesão.

Apesar da mastectomia ser considerada standart of care, a possibilidade de um 2º tratamento conservador pode ser ponderada, desde que:

- unifocalidade da recidiva confirmada após estudo mamário (mamografia, ecografia mamária e ressonância da mama);

- dimensões da recidiva < 2-3 cm;

- ausência de infiltração cutânea; 

- idade > 50 anos;

- intervalo livre de recidiva > 48 meses;

- preferência da doente;

- possibilidade técnica de uma 2ª cirurgia conservadora com resultado cosmético aceitável.    

A doente deve ser informada do risco aumentado de recidiva, em contexto de nova cirurgia conservadora.

A realização de nova terapêutica conservadora impõe nova irradiação, sendo que a irradiação parcial, com braquiterapia, é aquela em que 

existe maior experiência. 

1.B - Pós-Mastectomia
Sempre que possível deve ser realizada a excisão completa da lesão.

Se for tecnicamente possível deve-se re-irradiar o local da recidiva, mesmo que tenha sido possível alcançar margens negativas.   

Deve ser ponderada a irradiação das áreas de drenagem ganglionar em doentes não previamente irradiadas a estes níveis.

No caso de recidiva a nível da parede torácica pós-RT, ponderar a realização de hipertermia com a nova re-irradiação, apesar de não haver 

benefício em termos de sobrevivência global. 

2. Recidiva ganglionar:
Sempre que tecnicamente exequível deve ser efectuado/completado o esvaziamento axilar. 

Deve ser realizada a irradiação ganglionar das áreas não previamente irradiadas.

Poderá ser ponderada, caso a caso, a re-irradiação destas áreas, se os factores adversos implicarem um elevado risco de nova recidiva gan-

glionar, depois de discutidas as vantagens e os riscos com a doente.

5. OMISSÃO RT
Em doentes com múltiplas e significativas múltiplas co-morbilidades, com > 65 anos, com RE positivos, Her2 negativo, baixo risco clínico e/ou 

genómico e a realizar Hormonoterapia, poderá ser omitida a radioterapia.       
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