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ABSTRACT

Phyllodes tumours of the breast are unusual ibroepithelial tumours that according to the World 
Health Organisation are histologically classiied in benign, borderline and malignant. Generally they 
have a benign clinical course. The malignant ones have increased probability of local recurrence and 
distant spreading. Maybe because of its rarity the clinical behaviour of these tumours is not fully 
understood and the histologic classiication of this neoplasm correlates poorly with the patient’s 
prognosis.

As example of this dificulty the authors present the case of a 61 year-old woman with a border-
line phyllode tumour of the left breast submitted to mastectomy. The tumour recurred locally and 
became metastatic to the scalp, lungs and spleen. The patient died 15 months after the mastectomy. 
To our knowledge, this patient represents only the second reported case of phyllodes tumours meta-
static to the scalp. 
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INTRODUÇÃO

Os tumores iloides são lesões ibroepiteliais da 
mama, que representam menos de 1% das neoplasias 
mamárias1,2.

Foi pela primeira vez descrito por Johannes Mul-
ler em 1838, baptizado como cistosarcoma iloide. 
Foi rapidamente compreendido que estes tumores 

quísticos não eram verdadeiros sarcomas quer na sua 
histologia, quer no seu comportamento, e portanto 
só a metade “iloide” da sua designação é que estaria 
correcta pois faz referência às projecções em folha 
que se observam em corte histológico. Inicialmente 
era sempre enfatizada a sua natureza benigna, até ser 
descrito o primeiro caso de tumor iloide metastático 
em 1931 por Lee and Pack1,3.

Esta entidade já teve cerca de 60 designações dife-
rentes, até que em 1981 a OMS adoptou a designação 
de tumor iloide, omitindo a palavra sarcoma. Para evi-
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tar confusões futuras, esta doença foi deinida como 
sendo um tumor com um arranjo estrutural em forma 
de folha, constituído por tecido conjuntivo e elementos 
epiteliais, tal como os ibroadenomas, mas caracteri-
zado por maior celularidade do tecido conjuntivo2,4,5.

Análises clonais realizadas a tumores iloides do-
cumentam que o componente epitelial é policlonal, 
enquanto o componente estromático é monoclonal, 
mostrando assim que o estroma representa o compo-
nente neoplásico do tumor iloide6.

Estes tumores são classiicados como benignos, 
borderline e malignos, com base numa combinação de 
características histológicas, incluindo a celularidade 
estromática, pleomorismo celular, número de mito-

ses e margens. As incidências de cada subtipo variam 
bastante entre os vários trabalhos publicados, mas em 
média cerca de 60% são benignos (Quadro I)7. 

As lesões benignas têm o potencial de recorrer lo-
calmente e muito raramente de metastização à distân-
cia. As lesões malignas têm um risco aumentado de 
disseminação à distância, no entanto têm um curso 
clínico indolente na maioria dos casos.

Apesar de tudo é importante referir que o compor-
tamento biológico do tumor tem uma fraca correlação 
com as suas características histológicas, e devido a 
essa imprevisibilidade vários especialistas sugerem 
que todos os tumores iloides devem ser avaliados 
como tendo potencial maligno6,5.

Quadro I – Classificação histológica do tumor filoide 

 BENIGNO BORDERLINE MALIGNO 

Hipercelularidade 

Estromática 

ligeira moderada intensa 

Pleomorfismo celular ligeiro moderado intenso 

Mitoses poucas ou ausentes intermédio numerosas 

(> 10 por 10 HPF) 

Margens tumor bem 

circunscrito 

intermédio tumor infiltrativo 

Padrão Estromático distribuição 

estromática uniforme 

expansão 

heterogénea do 

estroma 

crescimento 

estromático intenso 

Diferenciação 

estromática 

heteróloga 

 

raro 

 

raro 

 

ocasional 

Incidência média 60% 20% 20% 
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Clinicamente a forma de apresentação mais co-
mum é a presença de uma massa mamária palpável 
que poderá ter um crescimento rápido. Os tumores 
iloides podem atingir grandes dimensões havendo 
registo de tumores com mais de 20 cm. A idade média 
de aparecimento é de 45 anos. Pode ocorrer bilaterali-
dade em casos raros6.

Algumas semelhanças que partilham com os i-
broadenomas podem constituir um problema para o 
seu diagnóstico5, sendo a biópsia (“core biopsy”) um 
meio precioso para a obtenção de um diagnóstico pré-
operatório6,8.

Existem poucas séries na literatura que avaliem as 
características clínicas, isiopatológicas e factores de 
prognóstico deste tumor. Talvez pela sua raridade, o 
prognóstico e comportamento clínico destes tumores 
não está totalmente compreendido3. 

Apesar disto, os estudos publicados apontam 
como factores de prognóstico: o tamanho do tumor, 
margem tumoral iniltrativa, margens de ressecção 
cirúrgica positivas, grau de actividade mitótica, pre-
sença de necrose, atipia celular e proliferação estro-
mática9,5,3.

Classicamente a mastectomia tem sido o tratamen-
to standard para todos os tumores iloides. Mais re-
centemente, abordagens conservadoras têm sido cada 
vez mais utilizadas em doentes criteriosamente selec-
cionadas6,10. Nestes casos importa referir a obrigato-
riedade de deixar uma margem de segurança maior 
que 1 cm 6. 

A principal via de disseminação do tumor iloide 
é hematogénea. Apesar de existirem linfadenopatias 
em cerca de 20% das doentes, apenas cerca de 5% 
apresentam metástases axilares6. A literatura actual só 
defende a linfadenectomia axilar nos casos de axila 
positiva no exame físico2,6.

A quimioterapia e a hormonoterapia adjuvante 
ainda não demonstraram trazer benefícios no trata-
mento destes tumores6.

O uso de radioterapia é controverso. Alguns au-
tores defendem a utilização de radioterapia adjuvan-
te em doses de 50 a 60 Gy nas doentes em que não 
foram conseguidas margens negativas. Nas doentes 
em que foram conseguidas margens de segurança (>1 
cm) a radioterapia não está recomendada6,10.

Em aproximadamente 15% dos casos de tumor 
iloide ocorrerá uma ou mais recidivas locais, prova-
velmente por mau controlo local da doença após a ci-
rurgia, apesar do comportamento biológico do tumor 
ser um importante determinante6,11.

Alguns autores defendem que a utilização de ra-
dioterapia adjuvante poderá ter algum interesse após 
excisão da recidiva6,10.

A metastização à distância ocorre em cerca de 5-10% 
das doentes com tumor iloide, apesar dessa incidência 
subir para 20% nos doentes com tumores malignos6,12. 
As lesões metastáticas, histologicamente são compostas 
apenas pelo componente estromático. Estas situações 
têm um mau prognóstico com uma sobrevivência média 
inferior a 2 anos. Os locais mais frequentes de doença à 
distância são o pulmão, osso e vísceras abdominais. A 
experiência clínica com quimioterapia nestas situações é 
limitada, parecendo que quando ocorrem respostas estas 
são de curta duração. A radioterapia poderá ser usada 
como paliação no alívio localizado da dor6.

Neste artigo será descrito um caso de tumor iloide 
com recidiva local e metastização para o couro cabe-
ludo, que representa de acordo com a pesquisa biblio-
gráica efectuada, o segundo caso publicado.

CASO CLÍNICO

Mulher de 61 anos, Gesta1 Para1, menopausa natural 
aos 52 anos, enviada à consulta de Senologia por apre-
sentar aumento de volume e sinais inlamatórios da 
mama esquerda (Fig.1). Como antecedentes pessoais 

Fig. 1 – Aspecto da mama na primeira consulta.
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destaca-se: obesidade, hipertensão arterial, epilepsia e 
síndrome depressivo. Na observação apresentava um 
volumoso tumor mamário envolvendo os quadrantes 
superiores e região retroareolar, mamilo extremamente 
congestionado e axila clinicamente positiva. A imagio-
logia mostrava a presença de uma volumosa massa de 
natureza sólida ocupando vários quadrantes mamários. 
Foram realizadas duas biópsias com agulha grossa e 
uma biópsia do mamilo que foram inconclusivas. Pe-
rante a suspeita de malignidade decide-se efectuar 
mastectomia simples com exame extemporâneo que 
revelou a presença de volumoso tumor iloide bor-
derline com15 x 12 cm (diagnóstico avançado como 
muito provável no exame extemporâneo e de seguida 
conirmado no estudo anatomo-patológico deinitivo). 
No mesmo tempo operatório foi realizado esvaziamen-
to axilar do qual resultaram 18 gânglios com iniltrado 
inlamatório (reactivos). Descrição microscópica da 
peça de mastectomia: “neoplasia constituída por estro-
ma moderadamente celular com atipia moderada iden-
tiicando-se 5 mitoses por 10 HPF e bordos iniltrativos 
extensamente necrosado e ulcerado. A celularidade es-
tromal é mais acentuada nas zonas periductais”.

A doente teve uma primeira recidiva local 6 meses 
após a cirurgia, tendo sido realizada excisão alarga-
da de todos os locais de recidiva incluindo a cicatriz 
operatória (Fig.2). Segunda recidiva local e metástase 
no couro cabeludo passados 4 meses, efectuando-se 
novamente excisão das lesões (Fig.3). Tanto nas re-

cidivas locais como na metastização existiu sempre 
conirmação histológica e foi efectuada a revisão de 
lâminas do estudo anatomo-patológico. Houve sus-
peita de metastização pulmonar e esplénica em tomo-
graia computorizada realizada 2 meses depois (1 ano 
após a MRM). A doente faleceu 3 meses depois por 
falência multi-orgânica como consequência directa 
da neoplasia (15 meses após a mastectomia). 

É importante referir que o acompanhamento clíni-
co da doente foi muito difícil pois faltava frequente-
mente às consultas e exames.

DISCUSSÃO

O tumor iloide da mama é uma neoplasia rara, mas 
está longe de ser inocente. A classiicação histológica 
destes tumores em benigno, maligno e borderline ain-
da não provou ter uma boa correlação com o prognós-
tico das doentes na medida em que formas benignas 
se podem manifestar com metástases, enquanto que 
alguns casos de tumores malignos podem apresentar 
um curso clínico excelente13. É um problema para o 
qual é necessário encontrar resposta e que este caso 
pretende exempliicar, na medida em que este tumor 
iloide borderline teve um comportamento clínico 
claramente maligno.

Por outro lado, apesar deste tumor ter sido classi-
icado como borderline, apresentava alguns factores 

Fig. 2 – Recidiva local.
Fig. 3 – Metástase no couro cabeludo.
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de mau prognóstico que em parte podem explicar este 
desfecho: tumor de grandes dimensões, margem tu-
moral iniltrativa e necrose extensa.
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