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1. RESUMO 

O carcinoma ductal invasivo representa cerca de 80% dos tipos predominantes 

de câncer mamário. É de vital importância o diagnóstico precoce da neoplasia a fim 

de reduzir as grandes taxas de mortalidade. Para casos confirmados da neoplasia, 

exames de diagnóstico por imagem, de anatomia patológica e imuno-histoquímico são 

essenciais para investigação e determinação do prognóstico. O objetivo do trabalho 

consiste na apresentação do perfil de mulheres submetidas à biopsia de mamas 

associando o resultado do anatomopatológico e imuno-histoquímico com o mau 

prognóstico da doença ductal invasiva.  A pesquisa foi realizada por meio de 

levantamento de banco de dados pré-existentes em dois serviços de saúde de grande 

demanda anatomopatológica no Município de Santos, SP.  

2. INTRODUÇÃO 

Os carcinomas ductais invasivos são os mais prevalentes em comparação aos 

outros tipos de câncer de mama, apontando uma variação de 50 a 75% dos casos 

(INCA, 2001). 

Ao observar alterações mamárias como a formação de nódulos palpáveis ou 

de microcalcificações, o paciente deve ser submetido à biópsia para a remoção dos 

espécimes e consequentemente encaminhado para estudo histológico. Isto ocorre por 

meio de inclusão em parafina ou por método de congelação, pois desta forma é 

permitido o diagnóstico da malignidade da amostra (INCA, 2001). 

Nos achados de biópsia mamária em que se comprove a neoplasia, o estudo 

imuno-histoquímico é utilizado para avaliação prognóstica da doença maligna. Os 

marcadores mais usados para essa avaliação são: Estrógeno, Progesterona, C-erbB-

2 e Ki67 (SMANIOTTO et al., 2013). 

O estudo anatomopatológico e imuno-histoquímico faz-se importante para o 

direcionamento e acompanhamento da doença ductal invasiva, tendo em seus 

resultados principais fatores para o prognóstico da doença. 

 

 



3. OBJETIVOS  

Analisar os aspectos histológicos e imuno-histoquímicos encontrados nas 

biópsias de pacientes com câncer de mama. Apresentar o perfil de mulheres 

submetidas à biopsia de mamas associando o resultado do anatomopatológico e 

imuno-histoquímico com o mau prognóstico da doença ductal invasiva. 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento de banco de dados pré-

existentes em dois serviços de saúde de grande demanda anatomopatológica no 

Município de Santos, SP. A coleta deu-se por meio de laudos eletrônicos de exames 

imuno-histoquímicos positivos para carcinoma ductal invasivo, entre o período de 

janeiro de 2016 a junho de 2018, contabilizando o total 30 meses de dados coletados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O carcinoma ductal invasivo é o tipo de carcinoma mais frequente entre as 

mulheres portadoras de câncer de mama (OLIVEIRA e SILVA, 2011). Ele pode ser 

classificado em diferentes subtipos histológicos que possuem características 

específicas distintas de acordo com inúmeros critérios que incluem: o tipo celular, a 

quantidade, tipo e localização da secreção, características arquitetônicas e perfil 

imuno-histoquímico. Essas diferenciações e suas particularidades que são 

catalogadas como subtipos especiais de carcinoma ductal invasivo, representam uma 

baixa assiduidade dentre os casos totais do câncer de mama (MAKKI, 2015). 

Para definição do prognóstico da neoplasia, o exame imuno-histoquímica 

demonstra que a expressão positiva dos receptores hormonais estrógeno e 

progesterona indica uma melhor resposta aos tratamentos; enquanto os marcadores 

C-erbB-2 (determinante de proteína Her-2), e Ki67, demonstram o grau de proliferação 

das células tumorais associados a um pior prognóstico quando positivos e expressos 

em >14% nas células analisadas (SMANIOTTO et al., 2013). 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em 30 meses de dados coletados, 629 pacientes apresentaram carcinoma 

mamário, sendo estes: 528 (84%) do tipo ductal invasivo, 76 (12%) ductal invasivo in 

situ, 13 (2%) lobular invasivo, 5 (1%) lobular invasivo in situ e 7 (1%) casos de 

neoplasia maligna diferenciada. 
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