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PART I.  PROCÉS I METODOLOGIA DE LES GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA EN  
 CÀNCER-ONCOGUIES

PROCÉS

Introducció

Les OncoGuies són l’eina que utilitza el Pla 
Director d’Oncologia per aconseguir l’equitat 
terapèutica. El Departament de Sanitat i 
Seguretat Social ha instaurat el Pla Director 
d’Oncologia de Catalunya que, entre altres 
objectius, estableix que s’han de desenvolupar 
mesures de millora de l’atenció oncològica 
basades en la millor evidència científica 
possible. La gestió d’aquest Pla Director ha estat 
encomanada a l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO), empresa pública que té entre les seves 
missions assessorar el CatSalut-Servei Català 
de la Salut en la prevenció i el control del 
càncer a Catalunya així com en la millora de 
l’atenció oncològica de la població. 

D’altra banda, l’Agència d’Avaluació de 
Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), 

també empresa pública del CatSalut, té 
entre els seus objectius generar informació 
procedent de l’anàlisi rigorosa i sistemàtica 
de l’evidència científica a fi que aquells que 
han de prendre decisions dins del sistema 
sanitari ho facin fonamentant-se en la millor 
informació disponible. En aquest sentit, 
l’AATRM té àmplia experiència en la realització 
i l’avaluació de guies de pràctica clínica. 

Aquests objectius i missions van cristal∙litzar 
en la firma d’un acord ICO-AATRM per crear 
un programa conjunt denominat Programa de 
Guies de Pràctica Clínica en Càncer-OncoGuies, 
que presenta com a atributs fonamentals la 
qualitat, l’eficiència i la transparència.

Actors

L’ús d’una OncoGuia ha de garantir que es 
rebi el tractament recomanat pels estudis 
científics i els experts de tot el món involucrats 
en aquest tipus de malaltia. Per aconseguir 
aquesta fita, es va decidir que l’administració 
sanitària exerciria un paper dinamitzador, i 
que els actors fonamentals i responsables 
del desenvolupament de les esmentades 
OncoGuies serien els professionals de l’atenció 
sanitària, recolzats metodològicament per 
l’AATRM.

Les Comissions de Tumors i els departaments 
d’Oncologia Mèdica, Hematologia, Oncologia 
Radioteràpica, i Cirurgia; especialitats mèdi-
ques i quirúrgiques com Digestiu, Endoscòpia, 
Pneumologia, Ginecologia, Cirurgia Plàstica, 
Cirurgia Toràcica; així com els especialistes 
en Serveis Centrals, Anatomia Patològica, 
Radiologia i Medicina Nuclear dels hospitals 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
(XHUP) en són els participants. Tots ells 
aporten l’experiència clínica plasmada en 
els protocols existents dels principals tipus 
de tumors i, en la fase corresponent del 
procés, revisen i discuteixen l’elaboració 
dels algorismes i el redactat del text de les 
OncoGuies fins a aconseguir el document 

definitiu, i es constitueixen en Comitè 
d’Experts que vetllarà per l’actualització 
continuada de les esmentades OncoGuies. 
Aquesta part del procés és fonamental per 
establir la dinàmica de participació i consens 
que fa que el document final sigui producte 
de tothom i propietat tant dels experts com 
de les agències encarregades de produir-ho.

L’AATRM compilà i revisà sistemàticament, 
avaluant la seva qualitat, les guies de pràctica 
clínica disponibles, nacionals i internacionals, 
sobre els tipus de càncer que ens ocupen. 
També avaluà la qualitat dels protocols assis-
tencials vigents a Catalunya pel que fa al grau 
d’evidència que els sustenta i al grau d’acord 
amb l’experiència revisada. Posteriorment, 
redactà les corresponents guies, que van ser 
discutides en diferents jornades de treball 
organitzades amb aquesta finalitat tant amb 
professionals de les diferents institucions cata-
lanes com amb experts de l’àmbit internacional. 
Les principals guies internacionals avaluades 
han estat les de la National Comprehensive 
Cancer Network, les de la Fédération Française 
de Centres de Lutte Contre le Cancer, les del 
Cancer Care Ontario i les del National Institute 
for Clinical Excellence.
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Així, les OncoGuies estan basades en l’estat 
del coneixement científic, la revisió de 
l’experiència internacional i les aportacions 
d’experts del nostre context, perfilant i 
establint la seva aplicabilitat al nostre entorn 
sanitari. Per tant, permetran donar garantia 
de rebre el millor tractament demostrat, 

independentment del lloc de residència. S’ha 
de destacar que, en aquest cas, la innovació 
consisteix en l’estandardització d’aquests 
tractaments. Els atributs d’equitat, protecció 
i consens són els que reflecteixen més 
fidedignament la utilitat de les OncoGuies.

Contingut 

La qualitat principal és el fet de ser bàsiques i 
clares. La guia tipus disposa de la composició 
següent:

¬ Comitè d’experts involucrats 
¬ Procés i metodologia d’elaboració 

¬ Algorismes de diagnòstic, tractament i 
seguiment 

¬ Text explicatiu 

¬  Bibliografia 

Està previst incorporar una base de dades de 
resultats amb indicadors d’atenció oncològica 
(supervivència lliure de malaltia, supervivència 

global, nombre de ganglis analitzats, i d'altres 
específics del tipus de tumor). Aquesta base 
de dades serà una incorporació diferencial 
i innovadora respecte a la resta de guies 
de pràctica clínica internacionals vigents 
actualment. Actuarà tant de control de 
qualitat com de testimoni de la necessitat 
d’actualització de les OncoGuies.

L’objectiu qualitatiu és fer unes OncoGuies 
fiables i integradores, que puguin competir 
en qualitat i universalitat amb qualsevol de 
les considerades de referència als diferents 
entorns sociosanitaris.

METODOLOGIA

Vincle de les recomanacions amb l’evidència científica disponible 

assignat una categoria dins d’una classificació 
del grau de consens. En segon lloc, s’ha 
fet una breu síntesi de l’evidència científica 
disponible que dóna suport a la intervenció, 
amb l’assignació d’una categoria dins d’una 
classificació segons la seva qualitat. 

Així, cada una d’aquestes recomanacions selec-
cionades s’esmenten en els algorismes amb 
dos valors: un referit al grau de consens dins 
del grup de treball i un altre referit a la qualitat 
de l’evidència científica que la recolza; habitu-
alment, s’afegeix una crida a un text en què se 
sintetitza breument l’evidència. A continuació, 
es descriuen el procés i les categories d’amb-
dues classificacions. Les classificacions s’han 
elaborat tenint en compte les propostes actuals 
del National Cancer Institute (www.cancer.gov/
cancerinfo/pdq/), la National Comprehensive 
Cancer Network-NCCN (www.nccn.org/), 
l’NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/
guidelines), l’Institute for Clinical Systems 
Improvement-ICSI (www.icsi.org), la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 
(www.fnclcc.fr/) i l’AATRM (www.aatrm.net).

En els algorismes de les OncoGuies es proposen 
una sèrie d’intervencions diagnòstiques, 
preventives o terapèutiques per a diferents 
tipus de tumors. Per decidir les recomanacions 
per a cadascun dels casos s’han tingut en 
compte els protocols existents i la pràctica 
clínica actual en els diferents hospitals catalans, 
així com les opinions i arguments dels membres 
dels diferents grups de treball expressats en 
una sèrie de reunions obertes i programades 
dins d’un pla de treball estructurat. El mètode 
de treball bàsic ha estat l’elaboració d’uns 
esborranys que s’han anat debatent i no s’han 
donat per definitius fins arribar a un consens 
per part del grup d’experts. Els membres 
dels grups de treball han fet esmenes als 
diferents esborranys (per escrit o a les mateixes 
reunions) que s’han discutit en tots els casos a 
les reunions programades.

Per a una sèrie de recomanacions selecciona-
des per cada grup de treball, en funció de la 
seva rellevància, s’han afegit dues tasques 
addicionals. En primer lloc, s’ha comprovat 
el grau d’acord que sobre la recomanació ha 
existit dins del grup de treball i també se li ha 
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Classificació de l’evidència científica disponible

Habitualment, la majoria de 
classificacions vigents avui 
dia utilitzen com a element 
bàsic la susceptibilitat al biaix 
del disseny dels estudis que 
donen suport a l’eficàcia de la 
intervenció que es planteja. En 
general, concedeixen el nivell 
més alt de la classificació als 
estudis en els quals l’assigna-
ció dels pacients als diferents 
grups ha estat aleatòria (habi-
tualment assaigs clínics contro-
lats aleatoritzats o metaanàlisis 
d’assaigs clínics d’aquestes 
característiques) i el nivell 
mínim a l’opinió d’experts en 
absència d’evidència de nivell 
superior. En categories inter-
mèdies se situen els estudis 
epidemiològics observacionals 
analítics amb un grup con-
trol (per exemple, estudis de 
cohorts o de casos i controls) i 
els estudis observacionals sense 
un grup control (per exemple, 
sèries de casos).

Com s’acaba de comentar, 
la majoria de classificacions 
valoren fonamentalment l’evi-
dència sobre l’eficàcia de la 
intervenció que es planteja i 
no valoren formalment qües-
tions relacionades amb risc de 
iatrogènia, ni la conveniència 
de la intervenció ni els seus 
costos. Acceptant com a plan-
tejament inicial que l’eficàcia 
és el primer que s’ha de tenir 
en compte, en el cas concret 
de l’oncologia s’ha valorat 
que era fonamental reflectir 
a la classificació quina era 
la variable de mesura d’eficà-
cia emprada als estudis que 
donen suport a la intervenció 
plantejada, ja que es considera 
superior una mesura que ha 
demostrat millorar la super-
vivència que una altra que 
només ha demostrat millorar 
la taxa de respostes tumorals.

Classificació del grau de consens

 Categoria E Estàndard. Quan tot el grup de treball està d’acord en 
considerar recomanable la intervenció que es planteja en 
el context concret de l’algorisme.

 Categoria OC  Opció de consens. Quan la majoria (90%) del grup 
de treball considera recomanable la intervenció que es 
planteja en el context concret de l’algorisme.

 Categoria O  Opció. Quan hi ha discrepàncies majors sobre si la 
intervenció és recomanable i no s’ha arribat a un consens 
per part de la majoria del grup de treball.

S’ha de tenir en compte que, amb certa freqüència, per 
a una mateixa població poden estar disponibles diferents 
intervencions sobre les quals hi hagi hagut, al si del 
grup de treball, graus de consens que poden haver estat 
diferents.

Classificació de l’evidència disponible
 

 Categoria 1 Estudis experimentals amb assignació aleatòria (assaigs 
clínics aleatoritzats o metaanàlisis d’aquests assaigs clínics)

 Categoria 2  Estudis observacionals amb grup control (estudis de 
cohorts, estudis de casos i controls)

 Categoria 3 Estudis observacionals sense grup control (sèries de casos)

 Categoria 4 Opinió d’experts

A aquestes categories s’afegeix una lletra en funció de la 
variable principal de mesura emprada als estudis que donen 
suport a l’eficàcia de la intervenció:

 A  Mortalitat total

 B  Mortalitat per càncer

 C  Qualitat de vida

 D  Mesures indirectes (interval lliure de malaltia, interval lliure 
de progressió de la malaltia, taxa de resposta tumoral)

Així doncs, cada una de les recomanacions seleccionades 
s’ha classificat en una sèrie de nivells que van des d’un màxim 
d’1A fins a un mínim de 3D; quan la recomanació es basava 
únicament en l’opinió d’experts no tenia sentit assignar la 
lletra corresponent a la variable principal de mesura.

S’ha de tenir en compte que, amb certa freqüència, per 
a una mateixa població poden estar disponibles diferents 
intervencions recolzades per una evidència científica que 
pot ser de qualitat diferent i ser classificada, per tant, en 
nivells diferents.

Limitacions del mètode utilitzat

Classificació del grau de consens 
No s’han fet votacions formals al si dels grups de treball i el 
grau de consens ha estat estimat pel coordinador del grup, 
encarregat d’anar incorporant la classificació de l'evidència 
científica disponible i el grau de consens per a cada una de 
les intervencions seleccionades. Posteriorment, la classificació 
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provisional del grau de consens per a cada 
intervenció era confirmada, o modificada si 
es donava el cas, a les reunions del grup de 
treball. 

No s’ha definit un mètode concret per passar 
de la classificació de l’evidència científica dis-
ponible a la recomanació per a cada interven-
ció seleccionada; no s’han definit criteris explí-
cits per considerar els aspectes esmentats a 
l’apartat anterior (per exemple, magnitud dels 
beneficis, risc de iatrogènia, etc.) ni tampoc 
els costos ni aspectes relacionats amb la con-
veniència de les intervencions (per exemple, 
complexitat o necessitat d’un monitoratge 
especial). Sovint, alguns d’aquests aspectes 
s’han discutit al si dels grups de treball tot 
basant-se en l’evidència, en ocasions contra-
dictòria, fet que ha influït en el  grau de con-
sens al qual s’ha arribat. En el futur es valorarà 
si fa falta modificar el mètode per passar de la 
classificació de l’evidència disponible a fer les 
recomanacions i establir el grau de consens.

Classificació de l’evidència disponible
La classificació ha utilitzat com a criteri bàsic la 
susceptibilitat al biaix del disseny dels estudis 
que donen suport a la intervenció, però no ha 
emprat cap escala concreta per mesurar amb 
més detall la qualitat específica de cada un 
dels diferents tipus d’estudi ni l’heterogeneïtat 
dels resultats entre diferents estudis. D’altra 
banda, s’ha centrat en l’eficàcia i en la varia-
ble principal de mesura, però no ha tingut en 
compte de manera formal ni la magnitud dels 
beneficis ni la incertesa sobre l’estimació de 
l’eficàcia (precisió de la mesura). Tampoc no 
s’ha incorporat a la valoració formal el risc de 
iatrogènia o toxicitat de la intervenció. Moltes 
d’aquestes qüestions addicionals s’han plan-
tejat en algunes de les discussions al si dels 
grups de treball i han tingut el seu pes en el 
moment d’arribar a un major o menor grau de 
consens sobre la recomanació de cada una de 

les intervencions. En el futur, es valorarà si val 
la pena incorporar formalment alguna o totes 
aquestes qüestions per classificar l’evidència o 
graduar la força de les recomanacions.

Una altra limitació ha estat que no s’han defi-
nit uns criteris explícits per a la identificació i 
selecció de l'evidència científica disponible per 
a cada intervenció seleccionada. Per a cada una 
d’elles, membres concrets dels grups d’experts 
han fet una proposta de síntesi de l'evidència 
científica, amb les referències bibliogràfiques 
corresponents, i una proposta de classificació 
inicial; ambdues propostes eren sotmeses a 
discussió, i modificació si es donava el cas, 
al si del grup. En alguns casos s’ha tingut en 
compte l'evidència científica recollida en altres 
recomanacions o guies de pràctica clínica ja 
publicades. En el futur, es pensa mantenir un 
grup reduït d’experts per a cada guia que, 
entre altres tasques, faci una identificació i 
selecció de nova evidència científica en funció 
de la seva rellevància per confirmar o canviar 
les recomanacions fetes en aquesta primera 
edició. Es valorarà si val la pena incorporar 
formalment uns criteris explícits per a la iden-
tificació i selecció de l'evidència científica.

Finalment, cal esmentar que la classificació 
emprada és especialment adequada per a les 
intervencions preventives i terapèutiques, però 
probablement faria falta ajustar-la per a les 
intervencions diagnòstiques o pronòstiques. 
Malgrat aquesta limitació, tenint en compte 
que es començava un projecte de notable 
complexitat i que la majoria d’intervencions 
seleccionades per vincular amb l'evidència 
científica disponible són terapèutiques, es va 
decidir utilitzar una sola classificació per a totes 
les intervencions seleccionades. En el futur, es 
valorarà si fa falta ajustar aquesta classificació 
per a algun tipus concret d’intervenció i com 
fer-ho.

FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES

• Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) 

• Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 

• National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) 

• National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) 

• National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 

• National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)



8 9

PART II. ONCOGUIA DE MAMA 

ALGORISMES

ALGORISME 1A. Valoració inicial del càncer de mama
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ALGORISME 1B. Valoració inicial del càncer de mama
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ALGORISME 2. Estadificació i tractament del càncer de mama

Tractament 
adjuvant

 (Algorisme 3)

Tis
T1 N0
T2 N0 T1 N1

T2 N1
T3 N0
T3 N1 ± Gammagrafia òssia

± Eco hepàtica

T3 N2
T4 N0
T4 N1
T4 N2

± TC toràcica

Mamografia ±  ecografia
RM quan hi hagi dubtes de poder conservar la mama o per valorar resposta en cas de tractament primari
Hemograma complet, Bioquímica amb funció hepàtica i renal
Rx tòrax PA i L

Estadi clínic

Estadi 0 Estadi I
Estadi II

Estadi III A Estadi III B Estadi IV

Exèresi 
sense 

marges 
afectes

Exèresi 
marges 
afectes

Tumorectomia +
Limfadenectomia 
±  Cirurgia plàstica

Mastectomia +
Limfadenectomia 
+ Reconstrucció1

Tractament 
sistèmic primari

Mastectomia +
Reconstrucció1 

±  
Hormonoteràpia

Ampliació 
marges 

±  Cirurgia 
plàstica

Quimioteràpia primària 
i càncer de mama 
localment avançat

 (Algorisme 4)

Tumorectomia o 
Mastectomia +

Gangli sentinella2 [OC-2C]

Radioteràpia3  
±  

Hormonoteràpia

No 
localitzat

Dissecció axil∙lar

+-

Tractament 
metastàtic

(Algorisme 5)

1 Immediata o diferida
2  Vegeu text amb criteris d’indicació
3  Vegeu guia de radioteràpia

Sospita diagnòstica

Radioteràpia
(Algorisme 6)
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ALGORISME 3. Tractament adjuvant

Tractament adjuvant

Ganglis 
negatius

Ganglis 
positius

Receptors 
hormonals 

positius

Receptors 
hormonals 
negatius

Receptors 
hormonals 

positius

Baix risc1

(T<2cm i ≥35 
anys i GH I)

Altre Risc
(T≥2cm o <35 
anys o  GH II 

o III)

Quimioteràpia2  
 ± Radioteràpia3

Quimioteràpia 
individualitzada 
en cas de 
pacients amb 
ganglis negatius 
i tumors <1cm

Tamoxifèn
± Quimioteràpia2 
 ± Radioteràpia3

 [E-2A] Premenopàusiques

Quimioteràpia2 + tamoxifèn
± Ablació ovàrica (o anàlegs LHRH) 

+ Radioteràpia3

[E-1A]

Quimioteràpia2 + 
tamoxifèn +

Radioteràpia3 [E-1B]

Tamoxifèn +
Radioteràpia3

Postmenopàusiques

Radioteràpia
(Algorisme 7)

1  Els tumors papil∙lar, coloide i tubular de tipus pur 
seran considerats de risc baix

2  Vegeu text quimioteràpia
3  Vegeu text radioteràpia

Radioteràpia
(Algorisme 7)

Radioteràpia
(Algorisme 7)
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ALGORISME 4. Quimioteràpia primària i càncer de mama localment avançat

Tractament amb 
antraciclines

Resposta1 No resposta1

Tumorectomia +
Limfadenectomia 

± Tècniques de cirurgia plàstica

Quimioteràpia de 
2a línia4

± Quimioteràpia4

± Hormonoteràpia

Radioteràpia3

(Algorisme 6)

Mastectomia +
Limfadenectomia +

Reconstrucció2

Radioteràpia3,5

1  Vegeu criteris de valoració de la resposta
2 Immediata o diferida
3  Vegeu text de radioteràpia
4 Vegeu text de quimioteràpia
5  Només en el localment avançat
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ALGORISME 5.  Càncer de mama estadi metastàtic

Tractament1

RH(-) y 
HER-2(-)

Quimioteràpia
1a línia amb 

antraciclines, taxans          
o altres2

Fracàs o 
progressió

Altres fàrmacs 
(Quimioteràpia  2a, 3a línia) 
Vinorelbina, Capecitabina...
± Hormonoteràpia si RH(+)

 H(+) y 
HER-2(-)

Bon              
pronòstic

Fracàs o 
progressió

Fracàs o 
progressió

3a línia hormonal

RH(+) y 
HER-2(+)

SÍ

SÍ

NO

RH(-) y 
HER-2(+)

Indicat tractament basat 
en antraciclines?

Fracàs o 
progressió

Fracàs o 
progressió

Quimioteràpia 2a línia 
+ trastuzumab

SÍ NO

NO

Indicada 3a línia 
hormonal?

SÍ

NO

1  En el cas de metàstasis òssies simptomàtiques, cal associar bifosfonats
2  En el cas d’RH(+) i un cop finalitzada la quimioteràpia, es pot contemplar l’administració d’hormonoteràpia 

per mantenir la resposta

1a línia hormonal

Indicada 2a línia 
hormonal?

2a línia hormonal

Indicat 
tractament 
hormonal?

Quimioteràpia
1a línia

Quimioteràpia 
1a línia + trastuzumab

Altres fàrmacs 
(quimioteràpia 3a línia) 

±  trastuzumab
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ALGORISME 6. Radioteràpia de càncer de mama

Tractament inicial

Tractament 
conservador1

Malaltia 
localment 
avançada

Recidiva

Si pT1-2 o ganglis 
negatius o ganglis 

positius < 4
Si pT3-4 o ganglis 

positius ≥4

Cirurgia 
radical

Tractament 
sistèmic

Tractament 
sistèmic

Resecable

Cirurgia Radioteràpia
45-50 Gy

Radioteràpia
45-50 Gy

Resecable No resecable

Cirurgia
Completar

radioteràpia

No radioteràpia

Radioteràpia paret 
±  Supraclavicular 
 ±  Axil∙la 45-50 Gy 

[E-1A]

Radioteràpia o 
reirradiació

Afectació 
axil∙lar 

voluminosa

Mama 45-50 Gy
[E-1A]

Mama + 
Supraclavicular 

45-50 Gy
[E-4]Mama + 

Supraclavicular + 
Axil∙la 45-50 Gy

[E-4]

Si factors de risc

± Compl. 10-20 Gy

1  En el cas de gangli sentinella (+) en mamària interna, s’ha de valorar irradiar aquesta cadena

Ganglis 
negatius 

o <4 Ganglis 
positius

 o ≥4

No resecable
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INTRODUCCIÓ I EPIDEMIOLOGIA

El càncer de mama és la neoplàsia més fre-
qüent entre les dones, representant el 28% 
de tots els càncers. És la principal causa de 
mort per càncer en les dones, havent expe-
rimentat un increment fins al període 1991-
1992, seguit posteriorment d’una disminució 
fins a l’actualitat amb una reducció del 2% 
anual de la taxa de mortalitat. Són diverses les 
causes que han permès aquest canvi, entre les 
quals destaquen els avenços terapèutics i la 
implantació de mesures de diagnòstic precoç 
del càncer de mama1,2. La supervivència de 
càncer de mama als 5 anys ha experimentat 
un increment significatiu del 66,7%, en el 
període 1985-1989, al 75,9%, en el període 
1990-1994. S’ha estimat que la prevalença 

del càncer de mama és especialment alta, amb 
uns 53.000 casos a Catalunya.3,4

Els principals factors de risc descrits en el càncer 
de mama estan relacionats amb factors hor-
monals i reproductius, a més dels factors lligats 
al sexe, l’edat i la història familiar. S’estima que 
entre un 15-20% dels nous casos de càncer 
de mama presentaran agregació familiar, i 
entre un 5-10% poden estar relacionats amb 
l’herència de predisposició genètica. El desco-
briment de gens relacionats amb el càncer ha 
permès identificar aquells individus portadors 
d’una predisposició hereditària al càncer, indi-
vidualitzar el seu risc, promoure conductes de 
prevenció, i fer un cribratge individualitzat a fi 
d’aconseguir una detecció precoç.5-7

...............................................

CONDUCTA DAVANT DE LA SOSPITA DE CÀNCER

L’objectiu fonamental és disposar del diagnòs-
tic anatomopatològic de la lesió abans d’ini-
ciar qualsevol opció quirúrgica. El diagnòstic 
de càncer de mama exigeix la integració dels 
següents estudis:

A. Valoració clínica

B. Estudi radiològic

C. Estudi anatomopatològic

A. Valoració clínica

La valoració clínica ha de tenir en compte els 
següents punts:8

¬ Factors de risc de càncer de mama (perso-
nals, hereditaris, familiars).

¬ Valoració dels antecedents patològics i 
malalties concomitants que poden influir 
en els tractaments a seguir. 9,10

¬ Estudi de les característiques clíniques del 
tumor: grandària, temps d’evolució, loca-
lització, infiltració d’estructures veïnes, 
multicentricitat i presència d’adenopaties.

¬ Realització de la correcta estadificació de 
la malaltia.

B. Estudi radiològic

La valoració radiològica serà preceptiva en els 
casos de sospita de càncer de mama, incloent-

hi els següents paràmetres:

¬ Descripció morfològica de la lesió

¬ Grandària tumoral i localització

¬ Multicentricitat/multifocalitat

¬ Grau de sospita de malignitat

S’utilitzarà el BIRADS (Breast Imaging Repor-
ting and Data System) amb l’objectiu d’es-
tandarditzar la terminologia dels informes 
mamogràfics (Taula 1).11-13

Taula 1. Categories d’avaluació BIRADS™

Categoria 0 Necessita avaluació addicional per imatge
Categoria 1 Negatiu
Categoria 2  Troballa benigna
Categoria 3  Probablement troballa benigna   

 - Se suggereix seguiment en interval curt
Categoria 4  Anormalitat sospitosa    

 - Cal considerar biòpsia
Categoria 5  Altament suggestiu de malignitat   

 - Emprendre accions apropiades 

En els nòduls no palpables, probablement 
benignes (BIRADS 3), el control mamogràfic sol 
ser suficient. Tanmateix, els següents factors 
suggereixen realitzar una ecografia:

¬ Existència de factors de risc.

¬ Mala acceptació de la pacient dels controls 
o impossibilitat de realitzar-los.

¬ Grandària superior a 0,5–1cm, de raonable 
facilitat de detecció ecogràfica. 
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La pneumooncografia és una nova tècnica 
radiològica de gran utilitat en el diagnòstic 
diferencial de les lesions sòlides de la mama. 
Bàsicament, consisteix en la injecció percutània 
d’aire a l’interior d’una lesió sòlida mamària 
aportant una nova densitat a l’anàlisi radiolò-
gica de la lesió. L’aire, en distribuir-se a l’inte-
rior i exterior de la lesió, genera unes imatges 
radiològiques que, aïllades o combinades entre 
si, permeten amb una gran fiabilitat diferenciar 
les lesions sòlides malignes de les benignes. 
En aquestes, fins i tot la pneumooncografia 
aporta, en molts casos, signes característics 
de determinats tipus histològics de lesió. En 
el diagnòstic diferencial benignitat-malignitat 
de les lesions sòlides, la tècnica es comporta 
de manera extraordinària en diferenciar un 
fibroadenoma d’altres processos amb un 
valor predictiu positiu del 97,72% i un valor 
predictiu negatiu del 98,30%.14-20

C. Estudi anatomopatològic

L’estudi citològic del material obtingut per 
la via de la punció aspirativa amb agulla 
fina (PAAF) permet obtenir un diagnòstic 
de seguretat, i es reservarà la cirurgia per al 
tractament. La citologia facilita un diagnòstic 
ràpid de malignitat, encara que no permet 
discernir entre un carcinoma in situ i un carci-
noma infiltrant. A més, si el material obtingut 
ho permet, es podrà realitzar un estudi de 
diferents paràmetres com per exemple: el grau 
nuclear, els receptors hormonals (estrògens, 
progesterona) i la proliferació (Ki 67), entre 
altres.2

L’informe citològic s’inclourà dins dels grups 
següents:

¬ No valorable/material insuficient per a diag-
nòstic

¬ Benigne

¬ Atípies

¬ Suggestiu de carcinoma

¬ Compatible amb carcinoma

La biòpsia per mitjà d’agulla gruixuda permet 
un diagnòstic histològic, així com la valora-
ció de la infiltració tumoral de l’estroma; 
l’histotipus del tumor; el grau histològic; els 
receptors per a estrògens i progesterona; la 
proliferació nuclear; i factors moleculars com 
la sobreexpressió i amplificació de Her-2 (CB-
11, Herceptest, FISH, CISH), l’amplificació i la 
delecció de topoisomerasa II, i la sobreexpres-
sió de Bcl-2. 21-26

L’informe histològic (vegeu Annex) s’inclourà 
dins dels següents grups (pendent d’estandar-
dització de consens internacional):

¬ Material de dubtosa representativitat (indi-
cació de nova biòpsia).

¬ Negatiu específic (diagnòstic definitiu: 
fibroadenoma, esteatonecrosi, adenoma, 
tumor cèl∙lules granulars, etc.).

¬ Negatiu inespecífic (requeriment d’ade-
quada correlació radiològica-patològica: 
fibrosi, canvis fibroquístics amb microcal-
cificacions, etc.).

¬ Diagnòstic de benignitat no concloent 
(requeriment de biòpsia quirúrgica pos-
terior no consensuada: lesions papil∙lars 
benignes, proliferacions fibroepitelials amb 
hipercel∙lularitat estromal, cicatrius radials, 
alteracions columnars i lesions mucocele-
like).

¬ Lesions proliferatives atípiques (necessitat 
de biòpsia quirúrgica posterior consen-
suada, llevat excepcions: hiperplàsia ductal 
atípica i carcinoma intraductal, neoplàsia 
lobel∙lar, adenosi atípica).

¬ Diagnòstics de malignitat específics: car-
cinoma invasiu amb subclassificació his-
tològica, sarcoma, limfoma, melanoma, 
metàstasi, etc.

Lesió palpable 

Tot nòdul palpable haurà de ser estudiat per la 
via de citologia del material obtingut a través 
d’una PAAF, alternativament punció amb 
agulla gruixuda (BAG). La sospita clínica de 
malignitat vindrà determinada per l’edat de 
la pacient, les característiques clíniques i les 
característiques radiològiques (BIRADS).

En la mesura en què es pugui, s’evitarà l’exè-
resi del nòdul per tal de no impossibilitar la 
pràctica del gangli sentinella si el tumor és 
de baixa probabilitat d’afectació ganglionar, 
o per permetre valorar la resposta del tumor 
a un tractament sistèmic primari.

Lesió no palpable

El grau de sospita d’una lesió no palpable 
s’avaluarà seguint les directrius del BIRADS. 
En aquest supòsit, tant la PAAF com la BAG es 
practicaran sota control radiològic (ecografia 
o estereotàxia). En les lesions extenses, l’eco-
grafia és útil si es veu la seva focalitat.
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...............................................

Valoració de l’axil∙la

Ha de considerar-se de summa importància. 
Primer, es realitza una palpació sistemàtica i 
minuciosa. En el cas de palpar-se una adeno-
patia, s’aconsella de fer la punció. En els casos 

VALORACIÓ PRETERAPÈUTICA

L’exploració física és fonamental a l’hora de 
determinar l’estadi de la malaltia. En primer 
lloc, i pel que fa al tumor primari, s’haurà de 
procedir a la inspecció detallada de la pell de 
la mama per avaluar la presència d’afecta-
ció cutània. L’estudi radiològic de la mama 
mitjançant una mamografia, una ecografia i, 
en alguns casos, una ressonància magnètica 
ajudarà a valorar la localització, el volum i l’ex-
tensió del tumor. A més, permet d’estudiar la 
presència de lesions multicèntriques.

L’estudi d’extensió comprèn totes aquelles 
proves complementàries necessàries per des-

en els quals es plantegi la tècnica del gangli 
sentinella, es recomana l’estudi mitjançant 
ecografia axil∙lar. 

cartar malaltia metastàtica. El risc de trobar 
malaltia metastàtica d’entrada està en funció 
de la grandària tumoral (T) i de l’afectació gan-
glionar (N). Així, tumors de grandària <20mm 
sense afectació ganglionar tenen baixa pro-
babilitat de presentar malaltia metastàtica 
d’entrada i no està justificat sol∙licitar un 
estudi d’extensió exhaustiu; d’altra banda, en 
el càncer de mama localment avançat, la pro-
babilitat de malaltia metastàtica és molt alta i, 
en aquests casos, sí que és obligatori un estudi 
d’extensió complet (vegeu taules 2 i 3).27 

Taula 2. Definicions del TNM en el càncer de mama

TUMOR PRIMARI (T)
Tx  Tumor primari que no pot ser avaluat 
T0  Sense evidència de tumor primari 
Tis  Carcinoma in situ, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobel∙lar in situ, o malaltia de Paget del mugró sense 

tumor associat. [Nota: la malaltia de Paget associada a un tumor es classifica d’acord amb la mesura del tumor.] 
T1  Tumor de 2,0cm o menys en la major dimensió 
T1mic Microinvasió 0,1cm o menys en la major dimensió
T1a Tumor de més de 0,1cm però no més de 0,5cm en la major dimensió
T1b Tumor de més de 0,5cm però no més d’1,0 cm en la major dimensió
T1c Tumor de més d’1,0cm però no més de 2,0 cm en la major dimensió
T2 Tumor de més de 2,0cm però no més de 5,0 cm en la major dimensió
T3 Tumor de més de 5,0cm en la major dimensió
T4 Tumor de qualsevol mesura amb extensió directa a: a) paret toràcica o b) pell, només com es descriu més enda-

vant
T4a Extensió a paret toràcica, sense incloure-hi el múscul pectoral
T4b Edema (inclou pell de taronja) o ulceració de la pell de la mama o nòduls cutanis satèl∙lits confinats a la mateixa 

mama 
T4c Alhora T4a i T4b 
T4d Carcinoma inflamatori

GANGLIS LIMFÀTICS REGIONALS (N)
Nx Ganglis limfàtics regionals que no puguin ser avaluats (p. ex., prèviament resecats) 
N0 Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals 
N1 Metàstasi en el/s gangli/s limfàtic/s axil∙lar movible ipsilateral 
N2 Metàstasi en els ganglis limfàtics axil∙lars ipsilaterals fixos o agrupats, o en els ganglis de la mamària interna 

ipsilateral per imatge en absència de metàstasis clíniques en els ganglis limfàtics axil∙lars
N2a Metàstasi en els ganglis limfàtics axil∙lars ipsilaterals agrupats o fixos a d’altres estructures
N2b Metàstasi només en els ganglis de la mamària interna ipsilateral per imatge i en absència de metàstasis clíniques 

en els ganglis limfàtics axil∙lars
N3 Metàstasi en els ganglis limfàtics infraclaviculars ipsilaterals amb o sense afectació dels ganglis limfàtics axil∙lars, 

o en els ganglis de la mamària interna ipsilateral per imatge i en presència de metàstasis clíniques en els ganglis 
limfàtics axil∙lars; o metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals amb o sense afectació dels gan-
glis limfàtics axil∙lars o de la mamària interna 

N3a Metàstasi en els ganglis limfàtics infraclaviculars ipsilaterals amb afectació dels ganglis limfàtics axil∙lars
N3b Metàstasi en els ganglis limfàtics de la mamària interna ipsilaterals amb afectació dels ganglis limfàtics axil∙lars
N3c Metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals

Continua a la pàgina següent
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CLASSIFICACIÓ ANATOMOPATOLÒGICA (pN) 
pNx  Ganglis limfàtics regionals que no puguin ser avaluats (p. ex., prèviament resecats, o no resecats per estudi pato-

lògic)
pN0  Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, sense examen addicional per cèl∙lules tumorals 

aïllades (CTA)
pN0

(y-)
  Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, immunohistoquímica negativa 

pN0
(y+)

  Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, immunohistoquímica positiva, sense un clúster 
de CTA major de 0,2mm

pN0
(mol-)

 Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, troballes moleculars negatives (TI-PCR)
pN0

(mol+)
 Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, troballes moleculars positives (TI-PCR)

pN1 Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics axil∙lars, i/o en els ganglis de la mamària interna amb malaltia microscòpica 
detectada per biòpsia del gangli sentinella, però no per imatge

pN1mi Micrometàstasi (major de 0,2mm, però cap major de 2,0mm) 
pN1a  Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics axil∙lars
pN1b  Metàstasi en els ganglis de la mamària interna amb malaltia microscòpica detectada per biòpsia del gangli senti-

nella però no per imatge 
pN1c  Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics axil∙lars, i en els ganglis de la mamària interna amb malaltia microscòpica 

detectada per biòpsia del gangli sentinella però no per imatge
pN2  Metàstasi en 4 a 9 ganglis limfàtics axil∙lars, o en els ganglis de la mamària interna per imatge en absència de 

metàstasi en els ganglis limfàtics axil∙lars
pN2a  Metàstasi en 4 a 9 ganglis limfàtics axil∙lars (com a mínim un dipòsit tumoral major de 2,0mm) 
pN2b  Metàstasi en els ganglis de la mamària interna per imatge en absència de metàstasis en els ganglis limfàtics 

axil∙lars
pN3  Metàstasi en 10 o més ganglis limfàtics axil∙lars, o en els ganglis limfàtics infraclaviculars, o en els ganglis de la 

mamària interna ipsilateral per imatge i en presència d’una o més metàstasis en els ganglis limfàtics axil∙lars; o 
en més de 3 ganglis limfàtics axil∙lars amb metàstasis microscòpiques clínicament negatives en els ganglis de la 
mamària interna; o metàstasis en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals 

pN3a  Metàstasi en 10 o més ganglis limfàtics axil∙lars (com a mínim un dipòsit tumoral major de 2,0mm), o metàstasi 
en els ganglis limfàtics infraclaviculars

pN3b  Metàstasi en els ganglis de la mamària interna ipsilateral per imatge i en presència d’una o més metàstasis en els 
ganglis limfàtics axil∙lars; o en més de 3 ganglis limfàtics axil∙lars amb metàstasis microscòpiques detectades pel 
gangli sentinella, però clínicament negatives en els ganglis de la mamària interna

pN3c  Metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals 

Metàstasi a distància (M) 
Mx  Metàstasis a distància que no poden ser avaluades 
M0  Sense metàstasi a distància 
M1  Metàstasi a distància

Taula 3. Agrupacions per estadis

Estadificació

Estadi 0  Tis N0 M0 

Estadi I  T1 N0 M0

Estadi IIA T0 N1 M0 
  T1 N1 M0 
  T2 N0 M0

Estadi IIB  T2 N1 M0 
  T3 N0 M0 

Estadi IIIA T0 N2 M0 
  T1 N2 M0 
  T2 N2 M0 
  T3 N1 M0 
  T3 N2 M0

Estadi IIIB T4 N0 M0 
  T4 N1 M0
  T4 N2 M0

Estadi IIIC Qualsevol T  N3  M0 

Estadi IV  Qualsevol T  Qualsevol N  M1 

TRACTAMENT DEL CÀNCER DE MAMA: ESTADIS I - III

El càncer de mama pot dividir-se en dos 
grups: el carcinoma intraductal, en el qual el 
creixement de les cèl∙lules neoplàsiques està 
confinat al ductus i no es constata invasió de 

l’estroma; i el carcinoma infiltrant, en el qual 
ja hi ha la invasió de l’estroma i per això hi ha 
el risc de metàstasi a nivell dels ganglis axil∙lars 
i a la resta d’òrgans.
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Carcinoma in situ

Carcinoma lobel∙lar

El carcinoma lobel∙lar no és un carcinoma 
pròpiament dit sinó que ha de considerar-se 
com un factor de risc de desenvolupar un 
carcinoma de mama. Aquest risc és d’un 21% 
als 15 anys, però les histologies dels carcinomes 
infiltrants són de bon pronòstic i, per això, és 
excepcional que ocasionin la mort. Aquest risc 
afecta, de la mateixa manera, ambdues mames. 
La recomanació és l’exèresi de la lesió i el 
seguiment de la pacient [OC-3B]. La mastec-
tomia bilateral profilàctica és actualment un 
tractament inadequat, però l’opció de mastec-
tomia subcutània bilateral més reconstrucció 
immediata podria tenir indicacions en certs 
casos. Una opció que cal tenir en compte és 
l’administració de tamoxifèn durant un període 
de cinc anys, que ha demostrat poder reduir el 
risc en un 56% dels casos.28

Carcinoma ductal 

El carcinoma ductal in situ es caracteritza per 
la proliferació de cèl∙lules epitelials malignes 
dins del sistema ductolobel∙lar, sense que 
s’observi invasió de l’estroma a l’estudi ruti-
nari mitjançant microscopi òptic. El carcinoma 
ductal in situ pot presentar-se com un nòdul 
palpable o com una lesió no palpable detec-
tada a través de mamografia, habitualment 
en forma de microcalcificacions. El palpable 
és una rara entitat que habitualment no es 
pot distingir del carcinoma infiltrant. Era la 
presentació clínica més freqüent abans de la 
generalització de l’ús de la mamografia com 
a mètode de diagnòstic precoç. En l’actualitat 
la presentació més freqüent és la no palpable, 
això és a causa de l’increment de la utilització 

de la mamografia i la posada en marxa de 
programes de cribratge.

Durant molts anys la mastectomia era el trac-
tament d’elecció, ja que l’exèresi quirúrgica 
de la lesió tenia un alt percentatge de recidiva 
local. Tanmateix, diversos estudis aleatoritzats 
han demostrat que el percentatge de recidiva 
local disminueix de forma significativa quan 
la radioteràpia s’afegeix a la tumorectomia. El 
grup d’experts recomana exèresi de la lesió i 
radioteràpia [E-1A]. El factor de pronòstic més 
important de recidiva local és el marge lliure de 
resecció. Així, es considera que marges lliures 
de resecció inferiors a 10mm estan lligats a 
un alt percentatge de recidiva. La recidiva en 
el 50% de les ocasions és en forma de carci-
noma intraductal, el qual no ha d’afectar al 
pronòstic de la pacient; però en l’altre 50%, la 
recidiva és en forma de carcinoma infiltrant. La 
dissecció axil∙lar no està indicada en el tracta-
ment del carcinoma ductal in situ. En el cas de 
malaltia extensa, s’aconsella mastectomia més 
reconstrucció, o tumorectomia amb tècniques 
de cirurgia plàstica més radioteràpia. 29

El tractament complementari amb tamoxi-
fèn s’ha de considerar a l’hora d’evitar tant 
la recidiva local com l’aparició d’un càncer 
contralateral, ja que ha demostrat reduir el 
percentatge de recidiva local, però no millora 
la supervivència. Aquest benefici s’observa 
especialment en tumors d’alt grau. Aquesta 
decisió s’ha de prendre d’acord amb la pacient 
i valorant el risc/benefici, tenint en compte el 
bon pronòstic de la malaltia.

Carcinoma infiltrant

Tractament quirúrgic

1. Tractament conservador
Els diversos estudis aleatoritzats que com-
paraven la mastectomia radical modificada 
(extirpació de la glàndula mamària i bui-
datge axil∙lar) amb el tractament conservador 
(exèresi de la lesió mamària amb marges no 
afectats, limfadenectomia axil∙lar i radiote-
ràpia) han demostrat que aquest últim és el 
tractament d’elecció en qualsevol estadi de la 
malaltia. Les indicacions depenen de la relació 
entre la grandària del tumor i el volum de la 
mama. La mama després d’una tumorecto-

mia ha de quedar estèticament correcta. La 
tumorectomia s’obtindrà amb un marge de 
seguretat de, com a mínim, 10mm. El grup 
d’experts recomana el tractament conservador 
als tumors menors de 30mm [E-1A]. 30-33

2. Tumorectomia amb tècniques de cirurgia 
plàstica
En els casos en què no es pugui realitzar un 
tractament conservador convencional, es valo-
rarà l’oportunitat de conservar la mama amb 



2 0 2 1

ajut de tècniques de cirurgia plàstica (onco-
plàstia). En aquesta situació, és necessària 
l’estreta col∙laboració del radiòleg, l’oncòleg, 
l’anatomopatòleg, l’oncòleg radioteràpic i el 
cirurgià plàstic. La finalitat de la cirurgia plàs-
tica és facilitar la conservació de la mama en 
els casos en què s’hagi de practicar una tumo-
rectomia molt àmplia o una hemimastectomia. 
Aquestes tècniques obtenen resultats estètics 
superiors a la mastectomia amb reconstrucció 
immediata amb una menor morbiditat. El cri-
teri oncològic és el que preval, buscant l’exè-
resi del tumor amb amplis marges de segure-
tat. La pèrdua de volum generada es corregeix 
amb tècniques de cirurgia plàstica. Aquestes 
tècniques comprenen patrons de reducció 
mamària, remodelació de la mama, penjalls 
del múscul dorsal o del recte abdominal. 34,35 
Posteriorment, s’haurà d’administrar radiote-
ràpia a la mama restant seguint les mateixes 
indicacions del tractament conservador.

3. Mastectomia
La indicació de la mastectomia ha quedat limi-
tada, amb el pas dels anys, a un nombre cada 
vegada menor de situacions. Amb el coneixe-
ment del fet que la mastectomia no significa 
un avantatge respecte a supervivència o con-
trol local de la malaltia, la seva indicació està 
limitada als casos en els quals els tractaments 
no han permès controlar la malaltia o als casos 
en què la reconstrucció mamària significaria 
un risc per a la vida de la pacient.

3.1. Mastectomia amb reconstrucció imme-
diata
Quan s’opti per la mastectomia, s’haurà de 
plantejar, sempre que sigui possible, la recons-
trucció immediata, ja que sense perdre la seva 
radicalitat perd la característica més mutilant. 
Aquestes situacions estan representades per 
tumors que comprometen un volum molt 
important de la glàndula mamària, bé sigui 
per la seva relació grandària del tumor/volum 
de la mama o bé siguin multicèntrics, i altres 
indicacions com la possibilitat d’evitar en prin-
cipi la radioteràpia, el difícil control radiològic, 
o el desig de la dona; en altres ocasions, per 
afectació de pell o per compromís del complex 
arèola-mugró.

Els mètodes de reconstrucció més utilitzats són 
el penjall del múscul recte abdominal (TRAM), 
els expansors mamaris i el penjall del múscul 
dorsal ample.

Si es preveu el tractament amb radioteràpia, 
s’ha de saber que els expansors poden donar 
més problemes.

3.2. Reconstrucció mamària diferida
Aquesta possibilitat s’ha d’oferir a tota pacient 
que ha estat sotmesa a una mastectomia. No 
hi ha cap tipus de contraindicació relacionada 
amb l’estadi del càncer a l’hora d’indicar una 
reconstrucció mamària. Les contraindicacions 
estan relacionades amb l’edat o amb la patolo-
gia de base de la pacient. No hi ha un període 
de temps definit després del tractament pri-
mari perquè es pugui practicar la reconstrucció 
mamària. 

El tipus de tècnica que s’ha d’utilitzar depen-
drà de cada cas, i varia des de la col∙locació 
d’un expansor i posteriorment una pròtesi de 
silicona, la utilització d’un penjall abdominal, 
o tècniques mixtes que combinen la pròtesi 
de silicona amb el penjall de dorsal.

4. Cirurgia d’àrees ganglionars
4.1. Dissecció del gangli sentinella
En els últims anys, la tècnica del gangli sen-
tinella s’ha presentat com una opció vàlida 
davant la dissecció axil∙lar. Aquest abordatge 
de l’axil∙la pot acompanyar tant la mastecto-
mia com la tumorectomia. La dissecció axil∙lar 
completa no està exempta de falsos negatius i 
comporta una morbiditat important.36-49

La dissecció del gangli sentinella, que té 
un elevat valor predictiu negatiu, es troba 
indicada en tumors de fins a 3cm, amb certs 
criteris d’exclusió (cirurgia axil∙lar o mamària 
recents, radioteràpia o quimioteràpia prèvies, 
multicentricitat i multifocalitat tumoral, segons 
els consens espanyol a Salamanca i València 
de 2001 i el de Philadelphia –EUA- de 2001), 
i l’han de dur a terme equips multidisciplina-
ris amb un ensinistrament adequat i resultats 
contrastats.50-58 Aquesta opció depèn de la 
possibilitat o no de tenir a l’abast un centre 
de medicina nuclear. Tanmateix, una solució 
pot ser la creació d’equips “itinerants”, inte-
grats per professionals validats actualment, 
que servirien de “tutela” als professionals 
dels centres que comencin aquesta tècnica. 
Una altra alternativa seria la distribució d’àrees 
d’influència dels centres que actualment fan 
la tècnica. 

La morbiditat postoperatòria del gangli senti-
nella és molt inferior a la de la limfadenecto-
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mia. La taxa de falsos negatius en centres amb 
experiència se situa per sota del 5%, estant 
encara per definir el valor real del gangli senti-
nella a la cadena mamària interna (encara que 
han aparegut casos amb afectació metastàtica 
exclusiva en aquesta localització). L’alternativa 
al gangli sentinella és la realització de la limfa-
denectomia axil∙lar, però dins dels paràmetres 
referits (tumors <3 cm) no s’ha de considerar 
com una millor opció, ja que també presenta 
falsos negatius i la morbiditat postquirúrgica 
pot provocar discapacitats duradores.45,59-62 En 
l’actualitat, no s’han publicat estudis aleatorit-
zats que demostrin una millor supervivència i 
interval lliure de malaltia del gangli sentinella 
enfront de la limfadenectomia. Tanmateix, no 
hi ha dubtes del seu valor en la precisió de 
l’estadificació. El grup de treball la considera 
opció de consens [OC-2C]. 

4.2. Dissecció axil∙lar
Es recomana la dissecció axil∙lar en les 
següents situacions:

−  Quan l’axil∙la és positiva per a malignitat.

−  Quan no és possible la dissecció del gangli 
sentinella.

−  Quan la dissecció del gangli sentinella 
demostra metàstasi.

En tot cas, la dissecció axil∙lar inclourà com a 
mínim la dissecció dels nivells I i II.

Tractament sistèmic 

1. Tractament sistèmic primari
L’administració clàssica del tractament sistè-
mic ha estat en règim d’adjuvanticitat. Tanma-
teix, encara que no està definida la correcta 
seqüència de tractaments en el càncer de 
mama, en els últims anys ha augmentat la 
tendència a anteposar l’inici del tractament 
sistèmic a la cirurgia.

S’han publicat estudis aleatoritzats en estadis 
II, IIIA i IIIB que han demostrat que: 63-65

1. Els tractaments sistèmics primaris permeten 
incrementar el percentatge de tractament 
quirúrgic conservador [1A].

2. No hi ha diferències quant a supervivència 
lliure de malaltia i supervivència general 
entre la quimioteràpia primària i la quimio-
teràpia adjuvant [1A].

3. Les pacients després de quimioteràpia pri-
mària tenen una taxa de ganglis axil∙lars 

metastàtics inferior a les que no reben 
aquest tractament.

4. Les pacients que presenten resposta com-
pleta patològica al tractament sistèmic pri-
mari tenen una millor supervivència que les 
que no responen. La resposta és, per tant, 
un factor de pronòstic.

5. El tractament sistèmic primari permet l’es-
tudi dels diferents factors de predicció de 
resposta que poden ser útils en el futur a 
l’hora d’escollir el millor tipus de tractament 
sistèmic individual per a cada pacient.

L’esquema de tractament més habitual és una 
combinació basada en antraciclines. En les malal-
tes d’edat >70 anys i amb tumors amb receptors 
estrogènics positius, el tractament primari amb 
hormonoteràpia ha demostrat que no empitjora 
la supervivència i, en canvi, sí que augmenta 
la taxa de cirurgia conservadora.66-68

El tractament indicat després de valorada la 
resposta al tractament primari amb quimiote-
ràpia o hormonoteràpia és la cirurgia. El tipus 
de cirurgia, tumorectomia enfront de mastec-
tomia, es valorarà de forma individual. En els 
casos en els quals sigui factible, es realitzarà 
una tumorectomia amb dissecció axil∙lar. La 
tumorectomia després del tractament sistèmic 
ha d’adequar-se al volum del tumor residual, 
no al que presentava a l’inici del tractament 
[E–4]. És convenient considerar des de l’inici 
del tractament la col∙locació d’un tutor 
metàl∙lic que en el cas de màxima resposta 
facilita la dissecció de l’àrea on es localitzava 
el tumor inicial. En els casos de resposta com-
pleta per imatge, s’haurà de resecar el segment 
mamari senyalitzat prèviament amb un tutor 
metàl∙lic. En els casos de multifocalitat, es 
podrà practicar un tractament conservador 
quan els tumors estiguin pròxims i el resultat 
estètic previst sigui bo; no així en els casos de 
multicentricitat, en els quals es recomana la 
mastectomia amb reconstrucció.

2. Tractament del carcinoma de mama local-
ment avançat
En aquest cas, el tractament amb quimiote-
ràpia és la indicació obligada. El tractament 
busca un ràpid control de la malaltia sistèmica 
i un millor control de la malaltia local que faci-
liti el paper de la cirurgia i la radioteràpia. El 
tractament que s’emprarà serà la combinació 
basada en antraciclines. Es preveu la pràctica 
d’almenys quatre cicles previs a la intervenció. 
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Abans de la cirurgia s’ha de valorar la resposta 
amb mamografia/ecografia tenint en compte 
quin ha estat el mètode inicial d’estudi perquè 
sigui el mateix. El tipus de cirurgia que s’indi-
carà dependrà de la situació del tumor després 
dels tractaments quimioteràpics. 69 Es valorarà 
la factibilitat de conservar la mama amb ajut 
de tècniques de cirurgia plàstica. Si no s’ha 
comprovat una bona resposta al tractament o 
no és suficient com per permetre conservar la 
mama, es valorarà la necessitat d’una segona 
línia abans de la intervenció quirúrgica. Es 
recomana administrar-la abans del tractament 
quirúrgic per tal de poder valorar la resposta 
a aquesta segona línia, i a continuació es 
procedirà al tractament quirúrgic. Després 
de la cirurgia s’administraran 3-6 cicles més 
del tractament quimioteràpic que hagi estat 
eficaç, antraciclines o taxans. En finalitzar els 
tractaments quimioteràpics s’iniciarà la radio-
teràpia. Es procedirà a la irradiació per garantir 
el control local de la malaltia. 70

Les pacients amb tumors amb receptors 
hormonals positius, una vegada finalitzada 
la quimioteràpia, seguiran tractament amb 
tamoxifèn durant cinc anys, o anastrozol si 
l’anterior no està aconsellat.

En les pacients d’edat >70 anys i amb receptors 
hormonals positius, hi ha estudis aleatoritzats 
que suggereixen millor supervivència si reben 
tractament hormonal que quimioteràpia; per 
això, una possibilitat és començar el tracta-
ment amb inhibidors de l’aromatasa. 

3. Tractament sistèmic adjuvant
Diversos estudis aleatoritzats i metaanàlisis han 
demostrat, de forma concloent, el benefici dels 
tractaments sistèmics en la supervivència de 
les pacients amb càncer de mama. Aquest 
benefici s’ha demostrat tant als tumors amb 
ganglis positius [1A] com als tumors amb gan-
glis negatius [2A]. D’aquests estudis, es poden 
obtenir diverses conclusions. Respecte a l’ad-
ministració de quimioteràpia adjuvant:71-74

¬ L’administració de poliquimioteràpia és 
superior a la monoteràpia.

¬ La durada òptima de la quimioteràpia és de 
6 mesos.

¬ Els règims amb antraciclines són lleugera-
ment més actius que el CMF.

¬ Les dosis d’antraciclines utilitzades no pro-
voquen una excessiva toxicitat cardíaca a 
llarg termini.

¬ No hi ha evidència sobre el benefici de la 
quimioteràpia a alta dosi en el càncer de 
mama.

¬ El paper dels taxans està per definir. Són 
fàrmacs molt actius en la malaltia metas-
tàtica, però els estudis en adjuvanticitat no 
són encara concloents.

¬ S’ha demostrat que als tumors amb recep-
tors hormonals positius, l’addició d’hor-
monoteràpia, una vegada finalitzada la 
quimioteràpia, beneficia la supervivència 
global.46,72

¬ Existeix poca informació sobre els beneficis 
de la quimioteràpia adjuvant en les pacients 
de més de 70 anys.

¬ El tractament de quimioteràpia recomanat 
contempla les alternatives següents de 
forma estàndard:75-79

− Combinacions d'antraciclines amb els 
esquemes de FAC/FEC administrats en 
nombre total de sis cicles. Aquests esque-
mes han demostrat la seva superioritat 
sobre els esquemes que no contenen 
antraciclines. 

−  Combinacions d'antraciclines amb l’es-
quema AC administrat en quatre cicles. 
Aquest esquema ha demostrat una 
equivalència amb els esquemes sense 
antraciclines (CMF). 

− Esquema CMF administrat durant sis 
mesos.

−  Esquemes seqüencials d’adriamicina x 4 
seguits de CMF.

¬ El tractament sistèmic s’haurà d’iniciar 
en un interval inferior a les sis setmanes 
després de la cirurgia i s’aconsella inferior 
a les tres setmanes en pacients joves amb 
receptors hormonals negatius.

Respecte a l’administració d’hormonoteràpia 
adjuvant:80-85

¬ La decisió d’administració d’hormonoterà-
pia ve donada per la presència de receptors 
hormonals en el tumor primitiu. L’hormo-
noteràpia no és eficaç en els tumors amb 
receptors hormonals negatius.

¬ La determinació dels receptors hormonals 
pot ser immunohistoquímica o bioquímica. 
Es consideraran positius quan siguin iguals 
o majors de 10 fentomols/mg de proteïna 
pel mètode bioquímic o iguals o superiors 
al 10% pel mètode immunohistoquímic. La 
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determinació aconsellable és la immunohis-
toquímica.

¬ El tamoxifèn és el fàrmac més comunament 
utilitzat en l’hormonoteràpia adjuvant. Les 
dades per a la utilització dels inhibidors de 
l’aromatasa o el raloxifèn no són encara 
concloents.

¬ L’ablació ovàrica produeix beneficis sem-
blants a esquemes de quimioteràpia sense 
antraciclines en pacients premenopàusi-
ques. Tanmateix, no hi ha evidència que 
l’associació de quimioteràpia i ablació ovà-
rica produeixi majors beneficis. La combina-
ció de diversos tractaments hormonals no 
ha estat prou estudiada en adjuvanticitat.

¬ La durada del tractament amb tamoxifèn 
ha de ser de 5 anys. 

¬ El tractament hormonal aconsellat contem-
pla les opcions següents:

−  En les pacients premenopàusiques es 
poden utilitzar les següents alternatives 
de forma estàndard:

∙ Tamoxifèn: 20 mg/dia durant cinc anys.

∙ Ablació ovàrica temporal amb anàlegs 
LH-RH administrats durant dos anys ± 
tamoxifèn.

. Ablació ovàrica definitiva amb tècni-
ques d’irradiació pèlvica o quirúrgica.

−  En les pacients postmenopàusiques es 
poden utilitzar les següents opcions:

 ∙ Tamoxifèn: 20 mg/dia durant cinc anys.

 ∙ Anastrozol: representa una alternativa 
terapèutica en el cas de contraindicació 
al tamoxifèn.86-88

En les pacients que segueixen quimioteràpia, 
el tractament amb tamoxifèn s’iniciarà quan 
aquesta finalitzi. En les pacients que rebutgin 
la quimioteràpia i tinguin tumors amb recep-
tors hormonals positius, el tractament hormo-
nal pot ser una alternativa vàlida i s’aconsella, 
en les pacients premenopàusiques, goserelina 
durant 2-3 anys amb tamoxifèn durant 5 anys; 
en les postmenopàusiques, tamoxifèn durant 
5 anys.

Radioteràpia

Hi ha diversos estudis que han demostrat que 
la radioteràpia complementària a la cirurgia 
redueix la taxa de recaiguda en la mama i en 
les àrees ganglionars, i millora la supervivència 
[E-1A]. 89-92

La radioteràpia complementària s’haurà d’ini-
ciar abans dels sis mesos d’haver-se efectuat el 
tractament quirúrgic i, en el cas de no-admi-
nistració de quimioteràpia, es podrà iniciar a 
partir dels 15 dies de la cirurgia, i es recomana 
fer-lo abans de 2 mesos. En el cas d’adminis-
tració de quimioteràpia, dependrà del tipus 
d’esquema emprat:

¬ Esquemes amb antraciclines: s’iniciarà a les 
3-4 setmanes de l’últim cicle amb antraci-
clines.

¬ Esquemes sense antraciclines (tipus CMF): 
es farà concomitantment.93

En el cas de realitzar-se després de quimioterà-
pia primària o neoadjuvant, la radioteràpia es 
basarà en l’estadi de pitjor pronòstic: TN inicial 
(clínic) o pTN postquirúrgic (patològic). Si es fa 
després de cirurgia reparadora, la radioteràpia 
es realitzarà seguint les mateixes indicacions 
que en el tractament quirúrgic previ, conser-
vador o radical i, en general, no s’administrarà 
sobreimpressió per la dificultat de localitzar el 
llit quirúrgic (excepte que s’hagi marcat). Es 
considera contraindicació absoluta l’embaràs i 
contraindicacions relatives la irradiació prèvia, 
les malalties autoimmunes o del col∙lagen i 
l’anatomia inadequada de la mama.

1. Radioteràpia complementària a cirurgia: 
carcinoma ductal in situ
En el cas de tractament quirúrgic conservador 
es recomana radioteràpia de mama (45-50 Gy) 
de forma estàndard i, si els marges quirúrgics 
estan lliures, la sobreimpressió radioteràpica 
del llit quirúrgic no és necessària. En absèn-
cia de factors de risc de recidiva local, es pot 
valorar no realitzar radioteràpia. 64,84

En el cas de tractament quirúrgic radical, no es 
recomana radioteràpia, però en presència de 
marges insuficients s’ha de valorar radioteràpia 
de paret toràcica (45-50 Gy).

2. Radioteràpia complementària a cirurgia: 
carcinoma lobel∙lar in situ
No es recomana radioteràpia.

3. Radioteràpia complementària a cirurgia: 
carcinoma microinfiltrant i infiltrant
Dins de la radioteràpia dels tumors infiltrants 
de mama, s’ha de considerar una sèrie de 
volums:

¬ Mama: en el cas de tractament quirúrgic 
conservador, s’aconsella radioteràpia de 
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mama (45-50 Gy) [E-1A]. També estarà 
indicada en aquelles malaltes afectades de 
tumors avançats i que no són resecables 
després de la quimioteràpia neoadjuvant.

¬ Sobreimpressió del llit quirúrgic: es reco-
mana sobreimpressió del llit quirúrgic (10-
20 Gy) a les pacients amb una edat inferior 
als 50 anys, si els marges són <1 cm o hi ha 
un extens component intraductal [E-1A].

¬ Paret toràcica: en el cas de tractament qui-
rúrgic radical es recomana radioteràpia de 
paret toràcica (45-50 Gy) de forma estàn-
dard en el cas de T3 o T4, afectació de 4 o 
més ganglis o marges insuficients [E-1A]. 
En aquest últim cas, es recomana sobreim-
pressió radioteràpica del llit quirúrgic (10-20 
Gy). En el cas d’1 a 3 ganglis positius, cal 
valorar individualment la radioteràpia de 
paret toràcica (45-50 Gy).

¬ Regió supraclavicular: es recomana radio-
teràpia (45-50 Gy) en el cas d’afectació de 

4 o més ganglis axil∙lars, en el supòsit que 
no s’hagi fet limfadenectomia axil∙lar o 
aquesta sigui insuficient (inferior a 10-12 
ganglis) sense estudi del gangli sentinella, 
o afectació de ganglis supraclaviculars; en 
aquest últim cas, es recomana sobreim-
pressió radioteràpica (10-20 Gy). Si hi ha 
afectació d’1 a 3 ganglis, s’ha de valorar 
individualment la radioteràpia.94

¬ Regió axil∙lar: només es recomana radiote-
ràpia de la regió axil∙lar (45-50 Gy) en el cas 
de malaltia voluminosa o persistent, o en el 
supòsit que no s’hagi fet limfadenectomia 
axil∙lar o aquesta sigui insuficient (inferior a 10 
ganglis), sense estudi del gangli sentinella.

¬ Regió mamària interna: només es recomana 
radioteràpia (45-50 Gy) en el cas d’afectació 
ganglionar en aquest nivell.

TRACTAMENT DE LA MALALTIA METASTÀTICA ESTADI IV

localització de les metàstasis, l’interval lliure 
de malaltia, i l’edat de la malalta.

Per a la dona amb una malaltia disseminada 
però sense símptomes i sense risc de mort a 
curt termini (metàstasis òssies i en parts toves), 
amb receptors hormonals positius i sobretot 
si són ancianes, el tractament hormonal és el 
més adequat, ja que els efectes secundaris 
són mínims i les possibilitats de resposta, altes 
(35-65%). La pacient que respon a una pri-
mera maniobra hormonal té grans possibilitats 
de respondre a una segona quan la primera 
deixa de ser efectiva, i fins i tot es poden 
veure respostes a terceres línies hormonals. 
La nova generació d’inhibidors de l’aromatasa 
(anastrozol, letrozol i exemestà) s’ha conver-
tit durant els últims anys en la primera línia 
hormonal estàndard de les pacients postme-
nopàusiques gràcies a una millor tolerància i 
una eficàcia més elevada (en respostes i temps 
a la progressió).95-98 Tres estudis aleatoritzats 
han demostrat que com a primera línia són 
més eficaços i menys tòxics que el tamoxifèn. 
En les pacients premenopàusiques, l’esquema 
d’hormonoteràpia amb evidència de major 
eficàcia és la combinació d’una abolició de la 

Es considera càncer de mama disseminat o 
metastàtic la presència de malaltia macroscò-
pica a distància de la mama, axil∙la i de la vena 
mamària interna homolateral. La dissemina-
ció de vegades és evident en el moment del 
primer diagnòstic (5%) però és més freqüent 
que es manifesti anys després del diagnòstic i 
del primer tractament. El curs clínic del càncer 
de mama disseminat és molt variable i inclou 
des de pacients que viuen sense símptomes 
durant anys fins a altres pacients que moren de 
la seva malaltia en pocs mesos. Però la veritat 
és que les curacions continuen sent anecdò-
tiques i la supervivència mitjana oscil∙la entre 
24-36 mesos. Per tant, els principals objectius 
del tractament són la prolongació de la super-
vivència i la millora de la qualitat de vida. Quan 
es posa en evidència la presència de metàstasi, 
allò que és apropiat és determinar amb exacti-
tud l’extensió i la localització de tota la malal-
tia. Alhora s’han de valorar una sèrie de factors 
de predicció de la resposta ja que en funció 
d’aquests es decideix l’estratègia terapèutica. 
Aquests factors són la presència de receptors 
hormonals i la sobreexpressió o amplificació 
de HER-2 a les cèl∙lules tumorals, l’extensió i 
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funció ovàrica (per mitjà d’anàlegs de l’LH-RH 
o cirurgia) i tamoxifèn.

En les pacients amb símptomes greus o amb 
metàstasi que provocaran símptomes en un 
breu termini, joves i amb receptors hormonals 
negatius o positius però en les quals la malal-
tia s’ha fet refractària al tractament hormonal, 
s’ha d’administrar tractament amb quimiote-
ràpia. La taxa de respostes objectives als 
esquemes clàssics (CMF o FAC), oscil∙la entre 
el 40-70%, i les possibilitats de resposta són 
majors per als règims que contenen antraci-
clina. Les combinacions de taxans i antracicli-
nes han reportat una alta taxa de resposta 
(40-90%) en primera línia de tractament, però 
la durada de la resposta i el temps mitjà fins 
a la progressió és el mateix que amb els règims 
clàssics de CMF o FAC, i la toxicitat és major. 
Actualment, els taxans són el tractament 
quimioteràpic estàndard després de fracàs o 
dosis plenes d’antraciclines. En segona línia, 
produeixen un 30-50% de respostes objecti-
ves. La vinorelbina és la tercera línia de qui-
mioteràpia més comuna. En segona línia de 
tractament, els taxans sí que han demostrat 
clarament que milloren la supervivència de les 
pacients amb càncer de mama disseminat 
respecte a règims clàssics com mitomicina-
vinblastina.

Els esquemes de quimioteràpia per a malaltia 
disseminada de molt llarga durada no han 
demostrat un gran impacte en la supervivèn-
cia. Igual que amb el tractament hormonal, 
si s’aconsegueix una resposta objectiva a una 
primera línia de quimioteràpia és més proba-
ble la resposta a segones i terceres línies. El 
tractament amb quimioteràpia en alta dosi i 
suport amb autotrasplantament de precursors 
hematopoètics no ha demostrat en assaigs 
aleatoritzats ser superior a les millors quimio-
teràpies a dosis estàndards.

Dins dels tractaments mèdics, també cal 
esmentar una nova estratègia de tractament: 
la de l’anticòs monoclonal murí humanitzat 
contra l’oncoproteïna HER-2/neu trastuzu-
mab. Entre el 20-30% dels carcinomes de 
mama tenen amplificada i/o sobreexpressada 
aquesta oncoproteïna. Quan a les pacients 
amb càncer de mama disseminat HER-2(+) 

se’ls administra només trastuzumab, s’aconse-
gueixen un 13-20% de respostes; però admi-
nistrat de forma concomitant a quimioteràpia, 
s’aconsegueix una major taxa de respostes, 
major durada d’aquestes i major supervivència 
global que les pacients tractades amb quimi-
oteràpia sola. Un inconvenient que limita el 
seu ús combinat és l’alta taxa de toxicitat 
cardíaca (25%) reportada amb la combinació 
d’adriamicina i trastuzumab, per la qual cosa 
s’aconsella utilitzar primer l’esquema d’antra-
ciclines i combinar trastuzumab amb taxans o 
vinorelbina. El tractament amb trastuzumab ha 
de mantenir-se fins a la progressió objectiva, i 
es recomana mantenir-ho en monoteràpia des-
prés de suspendre la quimioteràpia als 6 mesos 
o després de toxicitat inacceptable.99-101

Encara que les teràpies hormonal i citotòxica 
són les línies de tractament més comunes en 
el càncer de mama disseminat, una altra línia 
és la dels bifosfonats (pamidronat i clodronat). 
Els bisfosfonats són capaços d’inhibir l’activitat 
dels osteoclastes i són el tractament d’elec-
ció contra la hipercalcèmia maligna. Però, a 
més, dos estudis recents han demostrat que 
l’administració de bifosfonats (pamidronat o 
zoledronat), junt amb la quimioteràpia o junt 
amb l’hormonoteràpia, redueix el dolor ossi, la 
incidència de complicacions òssies i millora la 
supervivència lliure de progressió òssia.102-104

En el càncer de mama disseminat, els trac-
taments locals tenen un paper important 
sobretot la radioteràpia, amb la qual moltes 
pacients poden conservar una bona qualitat 
de vida després d’haver presentat metàstasis 
cerebrals, leptomeninges, coroides, compres-
sió medul∙lar, plexopaties per infiltració tumo-
ral o metàstasis lítiques doloroses o amb risc 
de fractura. En totes aquestes situacions s’ha 
de considerar l’ús del tractament radioteràpic 
abans que el tractament sistèmic.    

Finalment, en casos seleccionats, s’ha de consi-
derar la cirurgia (pleurodesi, toracotomia, mas-
tectomia de neteja, cirurgia ortopèdica, etc.), 
que està indicada davant de vessaments pleurals 
massius, metàstasi pulmonar única, tumoracions 
ulcerades o fractures patològiques.
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RECIDIVA LOCAL

La recidiva local es defineix per la reaparició de 
la neoplàsia en el terreny tractat prèviament 
amb cirurgia, sigui aquesta conservadora o 
radical. El diagnòstic de la recurrència local 
ha d’estar documentat histològicament 
mitjançant PAAF o biòpsia. En els casos de 
recurrència local després d’un tractament 
conservador, s’ha de diferenciar-la d’un 
segon tumor primari. Aquesta situació pot 
diferenciar-se segons la ubicació de la tumo-
ració. Una vegada confirmada la recidiva local, 
es recomana la realització d’una estadificació 

completa per descartar la presència de disse-
minació a distància. Totes les pacients amb 
recidiva invasiva tenen risc de recidiva sistè-
mica i s’ha de considerar tractament adjuvant 
sistèmic [OC4].

S’han de diferenciar dues situacions:

a) La recurrència local al llit de tumorectomia 
després d’un tractament conservador.

b) La recurrència local a la cicatriu després 
d’una mastectomia.

Recurrència local després d’un trac-
tament conservador

Les alternatives de tractament que cal plan-
tejar són: 

1) La mastectomia radical modificada (mas-
tectomia junt amb limfadenectomia axil∙lar): 
s’ha de plantejar aquesta opció en els casos 
en què el volum tumoral així ho indiqui o en 
el cas de multifocalitat. 

2) Una nova tumorectomia sempre que el 
volum de la recurrència així ho permeti; en 
alguns d’aquests casos es pot plantejar una 
nova irradiació.

Quan la recidiva local és un tumor superior 
a 2cm, o sent superior a 1cm és de grau his-
tològic III, o és en forma d’infiltració difusa 
de tota la glàndula, es recomana l’inici d’un 
tractament sistèmic i l’avaluació ulterior de 
cirurgia radical.

Recurrència local després d’una 
mastectomia radical modificada

Quan la lesió és única o el nombre de nòduls 
cutanis així ho permeti, la primera opció que 
cal plantejar és l’extirpació completa de la 
lesió, sempre que el volum de la malaltia ho 
permeti. Una vegada realitzada l’exèresi, si 
la pacient no ha rebut radioteràpia, s’ha de 
plantejar una irradiació del llit quirúrgic i les 
cadenes ganglionars. 

En el cas d’haver-hi una recurrència difusa a 
tot el llit de la mastectomia prèvia, es reco-
mana iniciar un tractament sistèmic seguint 
l’algorisme número 4.

Diversos estudis han demostrat que la recur-
rència local és l’anunci d’una recaiguda sistè-
mica, però fins al moment, en els casos de les 
pacients que presenten una recurrència local, 
no s’ha pogut demostrar la utilitat de l’admi-
nistració d’un tractament sistèmic per retardar 
l’aparició de les metàstasis a distància.

RECIDIVA REGIONAL

Es defineix per la reaparició de neoplàsia a 
nivell dels ganglis de l’axil∙la, supraclaviculars 
i/o mamària interna, amb un estudi d’extensió 
negatiu.

Si la recidiva axil∙lar és abordable quirúrgica-
ment, es realitzarà exèresi seguida de radiote-
ràpia de l’axil∙la i de la regió supraclavicular si 
aquestes zones no haguessin estat irradiades 
prèviament; en el cas de radioteràpia prèvia 
s’ha de valorar reirradiació sistèmica. En tots 
els casos, es valorarà tractament sistèmic.

RECIDIVA SISTÈMICA

La recomanació és seguir els criteris marcats 
en l’algorisme número 5 de la malaltia amb 
metàstasi.

...............................................
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SEGUIMENT DE LA PACIENT

La finalitat del seguiment és el diagnòstic de 
la recidiva local i sistèmica, així com de les 
segones neoplàsies o la detecció de compli-
cacions i toxicitats derivades dels diferents 
tractaments. Tanmateix, fins a la data no 
s’ha demostrat que el diagnòstic precoç de 
la recidiva beneficiï la supervivència d’aques-
tes pacients. Per això, no estan justificades la 
pràctica de proves complementàries com, per 
exemple, les radiografies de tòrax, gammagra-
fies òssies i, fins i tot, els marcadors tumorals 
sèrics (CAN 15.3 i CEA).105-107 Aquestes proves 
només es realitzaran quan la pacient presenti 
algun símptoma que suggereixi reaparició de 

la malaltia. El tractament de la recidiva local i 
de les segones neoplàsies, tant mamària com 
d’altres localitzacions, pot influir en la super-
vivència. Així doncs, i seguint els criteris de 
l’ESMO, s’aconsella:108

¬ Història clínica i examen físic cada 3-6 mesos 
durant els tres primers anys, després cada 
6-12 mesos fins al cinquè any, i després cada 
12 mesos.

¬ Mamografia ipsilateral després de cirurgia 
conservadora, i contralateral en el cas de 
cirurgia radical, cada 1-2 anys.
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ANNEX. RECOMANACIONS GENERALS PER A LA REDACCIÓ D’UN 
INFORME D’ANATOMIA PATOLÒGICA DE CÀNCER DE MAMA

Protocol de mama/informe d’AP

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Data d’obtenció: Data de registre: NHC: Núm. biòpsia: 
Nom:  Edat: Sexe:

DADES CLÍNIQUES I MACROSCÒPIQUES

Localització: � Mama dreta � Mama esquerra

QUADRANT: � QSE � QSI � QIE

 � QII � Retroareolar � Altres/ UQ.... 

Tipus de mostra:

Biòpsia per punció: � BAG/ estereotàctica � Directa Nre. de cilindres __
Biòpsia quirúrgica: � Lesió palpable � Lesió localització amb arpó
Tractament quirúrgic: 
 � Tumorectomia � Quadrantectomia
 � Mastectomia simple � Mastectomia radical modificada
 � Altres (especifiqueu) ___________________________

Grandària de la mostra ____________ cm/mm    Inclou pell     � Sí, de  ________ cm    � No

Grandària de la lesió/ del tumor________ mm

Foto macro:  � Sí  � No  Banc de tumors: � Sí � No
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DADES MICROSCÒPIQUES

A. Lesió mamària maligna no infiltrant � Present  � Absent

�  Ductal Grau nuclear  �  Baix   �  Alt �  Amb necrosi  � Sense necrosi

Mida:_______ mm   Patró de creixement1 _______________________         Índex de Van Nuys2  _______________

�  Lobel∙lar �  Clàssic �  Indeterminat �  Pleomòrfic

�  Malaltia de Paget (sense tumor subjacent)                  

B. Lesió mamària microinfiltrant  �  Present  �   Absent

Carcinoma ductal microinfiltrant (≤1 mm) 

C. Lesió mamària maligna infiltrant  � Present               � Absent

Tipus histològic de lesió invasiva

� Ductal (NOS)  � Lobel∙lar � Clàssic � Indeterminat � Pleomòrfic � Anell de segell

� Medul∙lar � Mucinós  � Papil∙lar  � Altres: _______________

Diàmetre màxim de la lesió infiltrant: __________________mm

Grandària tumoral total (inclou CDIS>1mm) ____________mm

 Quantitat de CDIS � Igual o inferior 25% � Superior 25%

Tumor múltiple (inclou multifocal i multicèntric) � Sí � No

Distància entre lesions: ________________________ Grandària de la lesió més gran: ______________ mm

Grau del component infiltrant (únicament c. ductal) 

                                                    Suma de puntuació

Diferenciació tubular   � 1       � 2      � 3  � Grau I (3-5 punts)

Pleomorfisme nuclear   � 1       � 2      � 3  � Grau II (6-7 punts)

Nombre de mitosis   � 1       � 2      � 3  � Grau III (8-9 punts)

Invasió limfàtica/vascular  � Present          � Absent

Necrosi tumoral     � Present          � Absent

Calcificacions  � Present          � Absent

� Presents, mama benigna                                           �   Presents, mama benigna i maligna

� Presents, component tumoral in situ �   Presents, component tumoral infiltrant

� Presents, component tumoral i infiltrant

Afectació de la pell  � Present � Absent

� Invasió per extensió directa o discontínua del tumor a dermis, amb o sense afectació de l’epidermis    
 i/o amb ulceració cutània neoplàsica

� Infiltració de limfàtics dèrmics

� Malaltia de Paget

 PT (segons l’última edició de la UICC de l’any 2002)3:

D. Marges quirúrgics  � Lliures  � Afectats 

Afectat/s (contacte amb la tinta xinesa). Especifiqueu __________________________

Marge de seguretat més pròxim a  _____________ mm. Especifiqueu el marge __________
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E. Altres lesions del parènquima mamari � Present � Absent

Proliferació epitelial � Lleugera      � Florida

� Sense atípia      � Amb atípia ductal  � Amb atípia lobel∙lar             � Cicatriu radial

� Altres lesions (especifiqueu) ___________________________________

F. Ganglis limfàtics  � Sí � No

Nombre total de ganglis limfàtics ______________________________

Nombre de ganglis limfàtics afectats ______________________________

Gangli sentinella

� Lliure        � Amb micrometàstasi                       � Amb metàstasi

Nre. total de GS _____________   Nre. afectats __________       

 pN (segons l’última edició de la UICC de l’any 2002)4

G. Estudis complementaris (cada hospital especificarà aquells que practica)

Receptors d’estrògens � Positiu � Negatiu % de cèl∙lules positives _______

Receptors de progesterona � Positiu � Negatiu % de cèl∙lules positives _______

P53 � Positiu � Negatiu % de cèl∙lules positives _______

Índex de proliferació:   % de cèl∙lules positives _______

c-erbB-2/neu2:

 Immunotinció:  � Positiu (3+) � Positiu (2+ no indeterminat)  � Negatiu (0 o 1+)

 FISH:   � Amplificat � No amplificat   � Polisomies _____________

Altres determinacions (especifiqueu-les): _______________________________   
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1Patró de creixement del DCIS  

 Sòlid

 Microcapil∙lar

 Papil∙lar/cribriforme

 Cribriforme

 Comedocarcinoma

 Altres (especifiqueu) ___________________________

2Índex multifactorial de Van Nuys (per al DCIS)

Puntuació 1 2 3
Grandària 15mm o menys 16-40mm Més de 41mm
Distància al marge Més de 10mm 1-9mm 1 o menys mm
Histologia No comedo, no necrosi No comedo, necrosi Comedocarcinoma

3pT segons l’última edició de la UICC de l’any 2002 

pTx (no avaluable) pTis (carcinoma in situ) pT1 mic (≤1mm)

pT1a (>1- 5mm) pT1b (>5-10mm) pT1c (>10-20mm)

pT2 (>20- 50mm) pT3 (>50mm) pT4 (invasió pell o paret toràcica)

pT4a (invasió paret toràcica, pT4b (edema, incloent pell de        pT4c (inclou el pT4a i pT4b)  
 no múscul pectoral) taronja, o ulceració de la pell o     
  nòduls satèl∙lits a la pell de la      
  mateixa mama)

pT4d (carcinoma inflamatori)

4pN segons l’última edició de la UICC de l’any 2002

� pNx (no s’han pogut estudiar els ganglis)

� pN0 (ganglis sense metàstasi, no estudis addicionals)

  ▪ pN0 (i -) (ganglis limfàtics negatius, també per estudi IHQ)

  ▪ pN0 (i +) (ganglis limfàtics negatius histològicament, positius IHQ tot i que < 0,2mm)

  ▪ pN0 (mol - ) (ganglis limfàtics negatius histològicament, negatius RT-PCR)

  ▪ pN0 (mol +) (ganglis limfàtics negatius histològicament, positius RT-PCR)

� pN1 (metàstasi d’1 a 3 ganglis limfàtics axil∙lars i /o ganglis de la cadena mamària interna amb malaltia 
microscòpica detectada pel gangli sentinella tot  i que clínicament inaparents)

  ▪ pN1mi (micrometàstasi, més de 0,2mm i menys de 2mm)

  ▪ pN1a (metàstasi en 1-3 ganglis limfàtics, almenys 1 amb més de 2mm)

  ▪ pN1b (ganglis limfàtics de la mamària interna amb metàstasi microscòpica detectada pel 
gangli sentinella encara que no clínicament aparent)

  ▪ pN1c (metàstasi en 1-3 ganglis limfàtics axil∙lars i ganglis de la cadena mamària interna amb 
metàstasis microscòpiques encara que no clínicament aparents)

� pN2 (metàstasi en 4-9 ganglis axil∙lars ipsilaterals o ganglis de la cadena mamària interna clínicament 
aparents en absència de metàstasi de ganglis axil∙lars

  ▪ pN2a (metàstasi en 4-9 ganglis limfàtics axil∙lars, almenys un d’ells amb focus > 2mm)

  ▪ pN2b (metàstasi clínicament aparent a la mamària interna en absència de metàstasi a 
ganglis axil∙lars)
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� pN3 (metàstasi en 10 o més ganglis limfàtics metastàtics ipsilaterals axil∙lars; o ganglis limfàtics infra-
claviculars ipsilaterals; o ganglis limfàtics de la mamària interna ipsilaterals en presència a més d’1 o 
més ganglis axil∙lars positius; o més de 3 ganglis limfàtics axil∙lars positius i ganglis de la mama interna 
clínicament negatius però amb micrometàstasi; o ganglis limfàtics supraclaviculars)

  ▪ pN3a (metàstasi a 10 o més ganglis, almenys 1 amb més de 2mm de tumor o metàstasi 
a ganglis infraclaviculars)

  ▪ pN3b (metàstasi a ganglis de la mamària interna clínicament aparents amb presència a més 
de ganglis limfàtics axil∙lars positius; o metàstasi a més de 3 ganglis axil∙lars i metàstasis 
microscòpiques a ganglis de la cadena mamària interna detectades per estudi de gangli 
sentinella i encara que no clínicament aparents)

  ▪ pN3c (metàstasi a ganglis limfàtics supraclaviculars)

AVALUACIÓ DELS TUMORS DE MAMA POSTQUIMIOTERÀPIA

  Categories de tumor residual:

  � 1. Absent (no hi ha cèl∙lules tumorals). Indica resposta patològica completa

  � 2. Cèl∙lules aïllades o agregats cel∙lulars (3 a 10 cèl∙lules). Indica possiblement una resposta 
microscòpica parcial

  � 3. Focus dispersos (cada focus menor o igual a 2mm). Indica possiblement una resposta 
microscòpica parcial

  � 4. Àrees grans de tumor residual (cal especificar la grandària). Indica una resposta parcial 
macroscòpica/submacroscòpica

  Se suggereix que s’informi sobre els canvis dominants a l’estroma o que s’indiqui la seva 
absència

CASOS ESPECIALS DE PATOLOGIA MAMÀRIA

Tumor fil∙loide (tumor phyllodes)

� Benigne  � Indeterminat   � Maligne

Cal especificar component/s sarcomatós/os _____________________________

Marges:

� Lliures      � Afecte/s (contacte amb la tinta xinesa). Especifiqueu__________ � N/C

Sarcoma de mama

 Tipus histològic _________________________

 � Grau I � Grau II � Grau III (segons sarcomes de parts toves)

 Nre. mitosis (X10CGA) ___________________
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