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Resumo da Revisão da Literatura
Introdução
O carcinoma ductal in situ (CDIS) é patologicamente definido pela presença de células de carcinoma em estruturas
ductais bem definidas, sem penetração na parede ductal, quando observado por avaliação microscópica óptica. Embora
critérios patológicos tenham sido estabelecidos para o diagnóstico do CDIS, freqüentemente há dificuldades para
distinguir o carcinoma intraductal da hiperplasia ductal atípica (em uma ponta do espectro patológico) ou do carcinoma
microinvasivo (na outra ponta do espectro patológico). As revisões de especialistas em patologia mostraram números
significativamente diferentes no diagnóstico (1).
O carcinoma ductal in situ pode ser subdividido de muitas formas. Subtipos baseados no padrão arquitetônico incluem
comedocarcinoma, carcinoma papilar, carcinoma micropapilar, carcinoma cribriforme e subtipos sólidos. Freqüentemente
subtipos histológicos mistos podem ser observados. Os subtipos histológicos são comumente combinados nos subtipos
comedo e não comedo. O grau nuclear é também uma importante característica histológica (2,3). Alguns pesquisadores
acreditam que o diagnóstico do subtipo comedocarcinoma exige tanto o padrão arquitetônico como um alto grau
nuclear.
O tratamento atual para o CDIS continua controverso. Há diversas razões para a controvérsia sobre o manejo. Primeiro,
o padrão de apresentação da doença mudou com a disseminação do uso do rastreamento mamográfico. As lesões,
agora, são detectadas por achados mamográficos anormais, enquanto as séries mais antigas relatam predominantemente
lesões palpáveis. Segundo, dados de longo prazo são necessários para avaliar a eficácia do tratamento e há poucos
dados disponíveis. Existem dois estudos randomizados publicados para CDIS: do National Surgical Adjuvant Mama
and Bowel Project (NSABP) B-17 e da European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
10853 (4-6). O restante da literatura é composto principalmente por análises retrospectivas uninstitucionais,
freqüentemente com um seguimento médio de menos que 5 anos. Terceiro, os poucos relatórios na literatura com
dados de acompanhamento mais abrangentes em termos de tempo, relatam poucos casos. Quarto, a mastectomia tem
sido o padrão histórico de tratamento para esta doença, enquanto o interesse recente tem sido direcionado para o
tratamento conservador da mama (isto é, lumpectomia com ou sem irradiação definitiva da mama). Finalmente, está
ficando aparente que os carcinomas ductais in situ não são todos iguais. As variações nas apresentações clínicas e
patológicas e as diferenças em suas histórias naturais, sugerem que o carcinoma intraductal inclui múltiplos subconjuntos
da doença, os quais, por sua vez, podem requerer tratamentos diferentes. A propensão para a recorrência local é
significativamente maior após o tratamento conservador da mama para comedocarcinoma e lesões de alto grau. A
diferença na biologia destes subtipos deve, portanto, ser levada em conta no processo de tomada de decisão.
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Atualmente, há três abordagens de tratamento local para o CDIS: (1) mastectomia; (2) excisão (isto é, lumpectomia)
sem irradiação definitiva da mama; e (3) excisão (isto é, lumpectomia) com irradiação definitiva da mama. As
comparações retrospectivas dos resultados para estes três tratamentos diferentes são problemáticas por causa das
diferenças na seleção de pacientes. Além disso, as pacientes de mastectomia foram estadiadas patologicamente como
TisN0M0 (estádio 0), enquanto as pacientes tratadas com conservação da mama são clinicamente estadiadas como
TisN0M0 (estádio 0). Portanto, pacientes com características patológicas adversas de carcinoma microinvasivo (isto é,
estádio clínico 0, mas estádio patológico I) ou nódulos linfáticos axilares ocultos (isto é, estádio clínico 0, mas estádio
patológico, II) são omitidas nos relatórios sobre pacientes tratadas com mastectomia, mas são incluídas em relatórios
sobre pacientes tratadas com conservação da mama.

Mastectomia
Diversas razões foram citadas para justificar o uso da mastectomia como tratamento inicial do carcinoma intraductal.
Primeiro, a taxa de multicentricidade oculta encontrada na mama em espécimes de mastectomia é de aproximadamente
20% a 30%. Segundo, a taxa de doença invasiva oculta encontrada na mama em espécimes de mastectomia é de
aproximadamente 10%. Terceiro, o tecido residual de mama deixado na paciente após a cirurgia conservadora da
mama pode passar por uma transformação maligna com o tempo. Quarto, há um risco de recorrência invasiva após o
tratamento conservador da mama. Além disso, séries de mastectomia proporcionam consistentemente a taxa mais alta
de sobrevida livre de recorrência em qualquer abordagem de tratamento.
O resultado relatado após tratamento com mastectomia mostra taxas de sobrevida de 96% a 100%. As taxas de
controle locorregional relatadas também são de 96% a 100% (1,7-17). Entretanto, os resultados locorregionais de
sobrevida são sempre relatados usando cálculos grosseiros e não cálculos atuariais. A ausência de análises atuariais
de resultados para séries de mastectomia é um grave impedimento à comparação com as séries conservadoras da
mama. Embora os resultados reportados após o tratamento com mastectomia sejam excelentes, é importante notar
que estes resultados geralmente não são de 100% de sobrevida ou de controle locorregional, o que deve ser considerado
na comparação dos resultados de estudos retrospectivos de mastectomia com aqueles de tratamento conservador da
mama.
A ênfase recente no tratamento do carcinoma ductal in situ de mama tem sido focada no tratamento conservador da
mama. Estudos randomizados prospectivos têm se concentrado no papel da radioterapia (RT) após a cirurgia
conservadora da mama, no papel do tamoxifeno como adjuvante e na importância dos subtipos patológicos da
doença. Nenhum estudo randomizado prospectivo inclui o grupo de tratamento com mastectomia. A razão para a
omissão da mastectomia nesses estudos randomizados prospectivos é que o número de pacientes exigido para testar
a potencial vantagem na sobrevida de 1% a 3% sobre o tratamento conservador da mama seria tão grande que seria
impossível realizar tal estudo em termos práticos. Portanto, a ausência de um grupo de tratamento com mastectomia
nos atuais estudos randomizados prospectivos impedirá a comparação definitiva da mastectomia com a cirurgia
conservadora da mama.
Não existe, atualmente, nenhum papel para a dissecção axilar no controle do CDIS, mesmo para as lesões comedo de
alto grau. O envolvimento de nódulos linfáticos foi estudado em detalhes e nódulos linfáticos positivos raramente são
observados. O risco de envolvimento axilar para o CDIS é de 0% nos estudos contemporâneos (7,8,18,19,25).

Terapia Conservadora da Mama
Os objetivos da terapia conservadora da mama devem ser considerados de formas diferentes para o CDIS e para o
câncer invasivo de mama. Embora esteja bem estabelecido que a mastectomia para o CDIS proporciona a melhor
sobrevida sem recorrência, quando comparada com qualquer terapia conservadora de mama, isto não se traduz em
qualquer vantagem perceptível na sobrevida. A conservação da mama, com o seu potencial conhecido de insucesso
local, pode ser uma opção prática para mulheres propensas a aceitar esta diferença e as intervenções subseqüentes
necessárias na eventualidade de um insucesso local.
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Excisão Seguida de Radioterapia
A revisão de dados de instituições independentes sobre pacientes tratadas com excisão cirúrgica seguida por radioterapia
demonstra taxas de insucesso na mama de 6% a 10% (9,20-23). McCormick e colaboradores (24), relataram uma taxa
mais alta de insucesso local de 22%, mas declaram que entre essas pacientes controladas conservadoramente estavam
diversas que recusaram a mastectomia, a despeito de achados clínicos que não prognosticavam bons resultados para a
terapia conservadora da mama (isto é, microcalcificações residuais). Solin e colaboradores (25) publicaram as maiores
séries, compreendendo uma experiência multinstitucional, e relataram taxas atuariais de insucesso local em 10 e 15
anos de 16% e 19%, respectivamente. A sobrevida causa-específica para estas pacientes controladas conservadoramente,
foi excelente, de 96% em 15 anos, comparável à das séries de mastectomia.
Foram publicados três estudos randomizados comparando a excisão somente com a excisão cirúrgica seguida de
radioterapia. A reavaliação do material patológico de NSABP B-06 revelou 76 pacientes que, de fato, tiveram carcinoma
in situ e não câncer invasivo de mama (1). As taxas de insucesso local para as pacientes tratadas com excisão e excisão
seguida de radioterapia foram de 43% e 7%, respectivamente. Um estudo do NSABP B-17 randomizou pacientes com
radiação após lumpectomia versus pacientes sem radiação. Os resultados atuariais em 8 anos mostraram que as taxas
de insucesso local foram reduzidas de 26,8% sem radiação para 12,1% com radiação (4). Os critérios de inclusão para
este estudo foram CDIS localizado de qualquer histologia, detectado clinica ou mamograficamente, e com margens
negativas após a excisão. Este estudo, entretanto, ainda não está completo. O seguimento médio é de 90 meses. É
importante ressaltar que o B-17 demonstrou que a radioterapia reduz a incidência de insucesso local, principalmente
pela redução da incidência de doença invasiva subseqüente, que é a forma de recorrência que potencialmente ameaça
a vida. A incidência de insucesso local foi significativamente aumentada para pacientes com margens cirúrgicas positivas
ou questionáveis e para aquelas com comedonecrose marcante a moderada (26). O estudo EORTC 10853 também
randomizou pacientes com radiação após lumpectomia versus pacientes sem radiação. Com um acompanhamento
médio de 47 meses, a radiação reduziu o risco de recorrência local tanto do CDIS como do câncer invasivo de mama.
(6).

Excisão Isolada
A principal crítica ao B-17 foi a ausência de estratificação antes da randomização pelo grau, histologia ou tamanho do
tumor, porque tal estratificação poderia ter identificado um subconjunto de pacientes adequadamente controlados
somente com excisão. Lagios e colaboradores (2), e Schwartz e colaboradores (27), reportaram séries de pacientes
selecionadas que foram controladas somente com excisão. Seus critérios para consideração da excisão como tratamento
adequado são similares: lesões detectadas mamograficamente, sem um componente palpável, medindo 25 mm ou
menos e com margens negativas após a excisão. Eles relatam taxas de insucesso local de 10%-15%. Estas pacientes
rigorosamente selecionadas, tratadas somente com excisão demonstraram taxas de insucesso local similares às de
trabalhos uninstitucionais sobre excisão cirúrgica seguida por radioterapia em pacientes selecionadas menos
rigorosamente. Ambas as séries notam que a maioria dos insucessos de mama ocorreu em pacientes com tumores do
subtipo comedo. Para pacientes tratadas somente com lumpectomia, Silverstein e colaboradores (28) relataram que o
risco de recorrência local foi reduzido com margens de ressecção negativas cada vez maiores.
O papel do tamoxifeno vem evoluindo e dados publicados recentemente do estudo NSABP B-24 sugerem uma redução
na recorrência local, sem alteração na sobrevida de 5 anos (29).

Carcinoma Microinvasivo
O carcinoma microinvasivo (carcinoma ductal in situ com microinvasão) da mama é patologicamente definido pela
presença de CDIS com penetração inicial na parede do ducto, observada por avaliação microscópica óptica. A penetração
inicial na parede ductal é comumente definida com invasão de até 1-2 mm (30-33). A presença de invasão indiscutível
é exigida para o diagnóstico. Casos com invasão duvidosa não são incluídos. Casos com até 5 mm de invasão são,
algumas vezes, considerados como “invasão mínima” e devem ser distinguidos da microinvasão.
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Poucas informações foram relatadas quanto ao resultado do tratamento de carcinoma microinvasivo de mama. O uso
cada vez maior da mamografia de rastreamento para a detecção precoce do câncer de mama aumentou o número de
cânceres detectados em estágio inicial. Entretanto, a maioria dos relatórios não reportam o carcinoma microinvasivo
como uma entidade separada, mas incluem este diagnóstico na categoria mais precoce de doença invasiva (por exemplo,
lesões T1A). Assim, embora o diagnóstico de carcinoma microinvasivo esteja aumentando, o número de casos reportados,
especialmente com informações de acompanhamento em longo prazo, é pequeno.
A maioria dos pesquisadores trata o carcinoma microinvasivo de uma forma parecida com o carcinoma invasivo e não
com o carcinoma intraductal (7,18,31-34). O carcinoma microinvasivo tem um risco pequeno, porém real, de
disseminação da doença para os nódulos linfáticos axilares e para sítios metastáticos distantes. O risco reportado de
nódulos linfáticos axilares positivos é variável, mas é geralmente relatado como 5%-10%, embora riscos maiores e
menores tenham sido relatados (7,18,30-35). A maioria dos pesquisadores incluem o estadiamento patológico axilar
como parte padrão do tratamento (a menos que seja contra-indicado por razões médicas), especialmente para pacientes
que receberiam terapia sistêmica adjuvante para nódulos linfáticos axilares positivos.
As opções para tratamento da mama são: (1) cirurgia conservadora da mama mais irradiação definitiva da mama; ou
(2) mastectomia radical modificada (MRM). Contrariamente ao carcinoma intraductal puro, a mastectomia simples ou
lumpectomia isolada não são consideradas como opção padrão de tratamento para o carcinoma microinvasivo da
mama.
Há poucos dados sobre resultados de tratamento com mastectomia ou com tratamento conservador da mama. Os
resultados reportados após tratamento, geralmente, mostram poucas mortes relacionadas ao câncer (7,18,31-34).
Entretanto, virtualmente nenhum dado sobre resultado atuarial de longo prazo foi relatado. Para pacientes selecionadas
para passar por terapia conservadora de mama, foram reportadas taxas de controle local aceitáveis (32). As margens de
ressecção para espécimes de lumpectomia devem, preferivelmente, ser negativas (31-34,36). A radioterapia definitiva
deve abranger toda a mama, seguida por um “boost” no sítio do tumor primário (32,36,37). As doses de radiação
comumente aceitas são de 4500-5040 cGy para toda a mama e um “boost” no sítio do tumor primário de 10-15 Gy. A
terapia sistêmica adjuvante não é indicada para o carcinoma microinvasivo, a menos que haja nódulos linfáticos axilares
positivos.

Diretrizes de Tratamento
CDIS
Pacientes com CDIS são elegíveis para conservação da mama quando a área de envolvimento é passível de uma excisão
cirúrgica completa sem comprometimento do resultado cosmético final. Em geral, esta é definida por tumores de 4-5
cm, ou menos. Devido à variabilidade e às influências mútuas do tamanho da mama, localização do tumor e tamanho
do tumor, a decisão sobre a adequação da terapia conservadora da mama exige ação conjunta tanto do cirurgião como
do radioterapêuta. Pacientes com microcalcificações extensas, tamanho do tumor > 4-5 cm, ou com envolvimento de
mais que um único quadrante, são tratadas adequadamente com mastectomia. Não há nenhum papel para a dissecção
de nódulos axilares nesta doença.
Não há consenso sobre a definição de margens negativas, pois há variações entre as instituições. Em geral, estudos
empregando somente lumpectomia exigiram a remoção de uma margem negativa maior (geralmente 5-10 mm, ou
maior) do que aquelas usando radiação definitiva da mama (geralmente 1-2 mm ou maior).
A irradiação da mama requer tratamento para toda a mama com uma dose total de 4500-5040 cGy em fracionamento
padrão (180-200 cGy/dia), com a opção por um “boost” no leito do tumor para assegurar que a dose total fique na faixa
entre 5000-6600 cGy, dependendo dos achados patológicos.
Ainda não está claro quais pacientes são candidatas adequadas à excisão isolada, e esta continua a ser uma área com
investigação em andamento.
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CDIS com Microinvasão
A elegibilidade para a conservação da mama em pacientes com CDIS e microinvasão exige as mesmas considerações
clínicas e patológicas que aquelas para pacientes com CDIS, em relação ao tamanho do tumor, localização do tumor,
tamanho da mama e a viabilidade da excisão completa. Este cenário difere, entretanto, na pouca, porém crescente,
probabilidade de envolvimento de linfonodos axilares. Se a constatação de linfonodos axilares positivos induzir a
recomendação de uma terapia sistêmica, uma dissecção de linfonodos axilares é realizada. De outra forma, a irradiação
da axila pode ser realizada, dependendo da situação clínica. A biópsia do linfonodo (LN) sentinela é uma alternativa à
dissecção convencional de linfonodos axilares quando há experiência suficiente para apoiar tal abordagem para
estadiamento axilar (38).
A irradiação da mama envolve o tratamento de toda a mama com uma dose total de 4500-5040 cGy em fracionamento
padrão, com a opção de “boost” no leito do tumor para assegurar que a dose total esteja na faixa entre 5000-6600 cGy,
dependendo dos achados patológicos.

Exceções Previstas
Nenhuma.

Informação de Revisão
Esta diretriz foi originalmente desenvolvida em 1996. Uma análise e uma revisão completas foram aprovadas em 1999.
Todos os tópicos dos Critérios de Adequação são revistos anualmente e, sendo necessário, são atualizados.
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desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama

1163

Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ com Microinvasão
Variante 1: Mulher, 40 anos, com comedo detectado por mamografia, CDIS de alto grau com microinvasão.
Excisão cirúrgica positiva na profundidade e nas margens lateral e medial.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
MRM incluindo estádio LN adequado

8

Reexcisão e RT se negativo

8

Mastectomia simples (MS)

2

Lumpectomia, estádio LN adequado e RT

2

Lumpectomia e RT (estádio LN inadequado)

2

Lumpectomia isolada

2

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

9

Fossa supraclavicular (estádio LN inadequado)

2

Axila (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 1 LN+)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Axila (estádio LN adequado, 1 LN +)

2

Axila (estádio LN inadequado)

Sem consenso

Depende do cenário clínico.

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Total dose: 6000-6600 cGy

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

7

Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

2

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

2

Total dose: 5000-5040 cGy

Sem consenso

Depende das margens no leito.

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama
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Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ com Microinvasão
Variante 2: Mulher, 80 anos, com tumor de 1 cm baixo grau detectado mamograficamente, CDIS não comedo,
com microinvasão. Excisão cirúrgica com margens negativas.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
Mastectomia simples (MS)

8

Lumpectomia, estádio LN adequado e RT

8

Lumpectomia e RT (estádio LN inadequado)

8

Reexcisão e RT se negativo

2

Lumpectomia isolada

3

MRM incluindo estádio LN adequado

Sem consenso

Tomada de decisão depende da terapia
sistêmica e situação clínica.

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

8

Fossa supraclavicular (estádio LN inadequado)

2

Axila (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Axila (estádio LN adequado, 1 LN +)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 1 LN +)

2

Axila (estádio LN inadequado)

Sem consenso

Depende do cenário clínico.

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Total dose: 6000-6600 cGy

8

Total dose: 5000-5040 cGy

7

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

2

Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama
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Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ com Microinvasão
Variante 3: Mulher, 45 anos, com microcalcificações extensas em mais que um quadrante na mamografia.
Biópsia incisional demonstrando CDIS com microinvasão.
Tratamento

Índice de
adequação

Princípios de tratamento
MRM incluindo estádio LN adequado
Mastectomia simples (MS)
Lumpectomia, estádio LN adequado e RT
Lumpectomia e RT (estádio LN inadequado)
Reexcisão e RT se negativo
Lumpectomia isolada

Comentários

8
2
2
2
2
2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado
Variante 4: Mulher, 45 anos, mamografia detectando CDIS de 1 cm de alto grau e comedo com microinvasão.
Margens cirúrgicas negativas.
Tratamento
Princípios de tratamento
MRM incluindo estádio LN adequado
Lumpectomia, estádio LN adequado e RT
Mastectomia simples (MS)
Lumpectomia e RT (estádio LN inadequado)
Reexcisão e RT se negativo
Lumpectomia isolada
Volumes de RT
Toda a mama +/- boost
Fossa supraclavicular (estádio LN inadequado)
Axila (estádio LN adequado, 0 LNs +)
Supraclavicular (estádio LN adequado, 0 LNs +)
Axila (estádio LN adequado, 1 LN +)
Supraclavicular (estádio LN adequado, 1 LN +)
Axila (estádio LN inadequado)
Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações
Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações
Mama boost: 1000-1500 cGy
Total dose: 6000-6600 cGy
Total dose: 5000-5040 cGy
Total dose: 4000 cGy
Total dose: 4500-4680 cGy
Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

Índice de
adequação

Comentários

8
8
2
2
2
2
9
2
2
2
2
2
Sem consenso

Depende do cenário clínico.

8
8
8
8
7
2
2
2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado
Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama

1166

Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ com Microinvasão
Variante 5: Mulher, 45 anos, mamografia detectou CDIS de 1 cm, de baixo grau, não comedo, com microinvasão.
Excisão cirúrgica com margens negativas.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
MRM incluindo estádio LN adequado

8

Lumpectomia, estádio LN adequado e RT

8

Lumpectomia e RT (estádio LN inadequado)

2

Reexcisão e RT se negativo

2

Mastectomia simples (MS)

2

Lumpectomia isolada

2

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

8

Fossa supraclavicular (estádio LN inadequado)

2

Axila (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 0 LNs +)

2

Axila (estádio LN adequado, 1 LN +)

2

Supraclavicular (estádio LN adequado, 1 LN +)

2

Axila (estádio LN inadequado)

Sem consenso

Depende do cenário clínico.

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Total dose: 5000-5040 cGy

8

Total dose: 6000-6600 cGy

8

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

2

Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama
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Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ
Variante 6: Mulher, 80 anos, mamografia detectou CDIS de 1 cm, baixo grau, não comedo. Ressecção cirúrgica
com margens negativas.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
Mastectomia simples (MS)

8

Lumpectomia & RT (sem dissecção linfonodal)

8

Lumpectomia isolada

6

Lumpectomia, dissecção linfonodal, & RT

2

MRM incluindo dissecção linfonodal

2

Reexcisão e RT se negativo

2

Há algumas investigações clínicas.
Necessita estender se margens
negativas.

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

8

Axila

2

FSC

2

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Total dose: 5000-5040 cGy

8

Total dose: 6000-6600 cGy

8

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

3

Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama

1168

Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ
Variante 7: Mulher, 45 anos, mamografia detectou CDIS comedo de alto grau. Ressecção cirúrgica com margens
positivas lateral, medial e na profundidade.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
Reexcisão e RT se negativo

8

Mastectomia simples (MS)

8

MRM incluindo dissecção linfonodal

2

Lumpectomia, dissecção linfonodal & RT

2

Lumpectomia & RT (sem dissecção linfonodal)

2

Lumpectomia isolada

2

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

9

Axila

2

FSC

2

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Total dose: 5000-5040 cGy

Sem consenso

Total dose: 6000-6600 cGy

8

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

2

Toda a mama:4000 cGy/16-20 frações

2

Depende do resultado patológico para
reexcisão.

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama
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Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ
Variante 8: Mulher, 45 anos, com extensas microcalcificações em mais de um quadrante na mamografia. Biópsia
incisional demonstrando CDIS comedo.
Tratamento

Índice de
adequação

Princípios de tratamento
Mastectomia simples (MS)
MRM incluindo dissecção linfonodal
Lumpectomia, dissecção linfonodal & RT
Lumpectomia & RT (sem dissecção linfonodal)
Reexcisão e RT se negativo
Lumpectomia isolada

Comentários

8
2
2
2
2
2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Variante 9: Mulher, 45 anos, mamografia detectou CDIS comedo de 1 cm, alto grau. Excisão cirúrgica com
margens negativas.
Tratamento

Índice de
adequação

Princípios de tratamento
Mastectomia simples (MS)
Lumpectomia & RT (sem dissecção linfonodal)
Lumpectomia, dissecção linfonodal & RT
MRM incluindo dissecção linfonodal
Reexcisão e RT se negativo
Lumpectomia isolada

8
8
2
2
2
2

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost
Axila
Fossa supraclavicular
Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações
Mama boost: 1000-1500 cGy
Total dose: 5000-5040 cGy
Total dose: 6000-6600 cGy
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações
Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações
Total dose: 4000 cGy
Total dose: 4500-4680 cGy

Comentários

Há algumas investigações clínicas.
Necessita estender se margens
negativas.

9
2
2
8
8
8
8
7
2
2
2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama
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Carcinoma ductal in situ

Condição Clínica: Carcinoma Ductal in Situ
Variante 10: Mulher, 45 anos, mamografia detectou CDIS de 1 cm de baixo grau, não comedo. Excisão cirúrgica
com margens negativas.
Tratamento

Índice de
adequação

Comentários

Princípios de tratamento
Lumpectomia & RT (sem dissecção linfonodal)

8

Mastectomia simples (MS)

8

MRM incluindo dissecção linfonodal

2

Lumpectomia, dissecção linfonodal & RT

2

Reexcisão e RT se negativo

2

Lumpectomia isolada

Sem consenso

Segue algumas investigações clínicas.
Necessita estender se margens
negativas.

Volumes de RT
Toda a mama +/- boost

8

Axila

2

Fossa supraclavicular

2

Doses de RT (180-200 cGy/frações diárias)
Toda a mama: 4500-4680 cGy/23-26 frações

8

Toda a mama: 5000-5040 cGy/25-28 frações

8

Mama boost: 1000-1500 cGy

8

Total dose: 5000-5040 cGy

8

Total dose: 6000-6600 cGy

8

Total dose: 4000 cGy

2

Total dose: 4500-4680 cGy

2

Toda a mama: 4000 cGy/16-20 frações

2

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.

Mama

1171

Carcinoma ductal in situ
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