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Abstract

Objective: To evaluate the clinical characteristics and the presence and type of underlying breast cancer asso-
ciated to Paget’s disease and its therapeutic and prognostic implications.
Study design: A retrospective case-control study.
Population and Methods: Retrospective study of 12 cases of Paget´s disease of the breast followed in our 
department between January 1998 and December 2011.
Results: The average age of diagnosis was 64 years. Clinically, nine women had isolated nipple and areolar 
changes (75%), two of them had an associated palpable breast mass (16.7%) and one didn’t have semiologic 
changes. The mammogram revealed microcalciications in three women (25%), a solid lesion in one (8.3%), 
and no abnormal indings in the remaining (66.7%). The histopathologic examination revealed nipple Paget’s 
disease associated with an underlying intraductal carcinoma in nine cases (75 %) and invasive ductal carcinoma 
in three cases (25%). Simple mastectomy was performed in six cases (51.5%) and modiied radical mastectomy 
in ive (45.5%). Three patients received post-operative radiation therapy and three (25%) endocrine treatment. 
One patient, diagnosed in an advanced stage, with brain metastasis, was treated with chemotherapy, but died 
three months later in the course of the disease. The remaining cases had no recurrences after a mean time of 
follow-up of 108 months.
Conclusion: Mammary Paget’s disease is rare and should be considered in the differential diagnosis of a persis-
tent nipple-areolar lesion, to enable early breast cancer detection and timely appropriate treatment.
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INTRODUÇÃO

A Doença de Paget da mama (DPM) é uma doença ecze-
matosa crónica do complexo mamilo-areolar, que afeta cer-
ca de 1-3%1 de todos os cancros da mama. Está associado 
em 85-88% dos casos a uma neoplasia maligna subjacente, 

carcinoma ductal invasivo ou in-situ1. O pico de incidência 
da DPM situa-se entre os 50 e 60 anos, havendo no entanto 
casos diagnosticados entre os 26 e 88 anos1.

Clinicamente manifesta-se por uma lesão persisten-
te escamosa, eczematosa, vesicular ou ulcerativa, que se 
desenvolve no mamilo e se estende posteriormente para a 
aréola. É na sua maioria unilateral e está frequentemente 
associada a sintomas inespecíicos como dor, ardor ou pru-
rido mamilares, que podem anteceder o diagnóstico his-
tológico de DPM em 6 a 8 meses. Mais raramente podem 
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ocorrer corrimento ou retração mamilar. O diagnóstico 
diferencial inclui outras patologias que cursam com al-
terações mamilo-areolares, benignas (eczema de contac-
to, dermatite radica, adenoma do mamilo) ou malignas 
(carcinoma escamoso da epiderme, carcinoma de célu-
las basais, melanoma supericial)1,2.

O diagnóstico centra-se essencialmente em conir-
mar a DPM e identiicar um possível cancro da mama 
subjacente. O estudo deve incluir o exame objetivo ma-
mário e a realização de mamograia e ecograia mamária. 
Veriica-se a presença de uma massa palpável em cerca 
de 50% casos, de alterações mamográicas isoladas em 
20% (microcalciicações suspeitas, massa, distorção ar-
quitetural, retração mamilar, espessamento assimétrico 
do complexo mamilo-areolar) e ausência de massa e al-
terações imagiológicas em 25% casos1. A ressonância 
magnética nuclear mamária deve ser considerada nos 
casos em que não se encontram alterações no exame ob-
jetivo ou na mamograia e na avaliação pré-operatória 
quando há possibilidade de efetuar terapêutica conser-
vadora. O diagnóstico deinitivo é histológico após a bi-
ópsia da lesão mamilo-areolar, sendo típica a presença 
de células malignas glandulares ductais intraepiteliais 
(células Paget) na epiderme do mamilo3. Poderá ainda 
ser necessário realizar biópsia dirigida, quando há uma 
massa subjacente ou alterações mamográicas associa-
das, fundamental para o diagnóstico correto e posterior 
orientação terapêutica1.

A presença de DPM não altera o estadio do cancro 
da mama subjacente. Nos casos em que este não é iden-
tiicado a DPM deve ser classiicada como Tis (Paget)1. 

As opções terapêuticas incluem a mastectomia ou 
cirurgia conservadora da mama seguida de radioterapia 
(RT) pós-operatória, sendo o principal fator determinan-
te para esta decisão a presença de massa palpável e/ou 
de alterações mamográicas. A opção conservadora ape-
nas deverá ser considerada se a exérese do complexo 
mamilo-areolar e tumorectomia de cancro mama subja-
cente puder ser realizada com bons resultados cosméti-
cos e obtenção de margens de segurança1. A pesquisa de 
gânglio sentinela, a realização de linfadenectomia axilar 
e as recomendações quanto ao tratamento adjuvante lo-
cal e sistémico baseiam-se nas características e estadio 
do cancro da mama subjacente1,4.

O prognóstico relaciona-se com o estadio do carci-
noma da mama associado. Os casos de DPM com can-
cro da mama subjacente e que se apresentam com massa 
palpável, geralmente estão associados a cancro invasivo 
e doença mais avançada (tumor de maiores dimensões, 

dois terços com metástases axilares) e, portanto, a uma 
pior sobrevivência de cerca de 38-40% aos 5 anos2. Os 
casos sem massa palpável à apresentação correspondem 
maioritariamente a casos de carcinoma in-situ, sendo a 
sobrevivênvia aos 5 anos de 92-94%3,5.

O objetivo deste estudo foi a determinação das ca-
racterísticas clínicas, presença e tipo da neoplasia asso-
ciada à DPM, assim como a avaliação das suas implica-
ções terapêuticas e prognósticas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi efetuado um estudo retrospetivo, com base na con-
sulta dos processos clínicos de 12 pacientes com DPM 
seguidas no Serviço de Ginecologia da nossa Institui-
ção, no período compreendido entre janeiro de 1988 e 
dezembro de 2011.

Procedeu-se à avaliação dos seguintes parâmetros: 
idade, alterações semiológicas mamárias, resultado de 
mamograia, estudo anátomo-patológico (conirmação 
diagnóstica de DPM, presença e tipo histológico de can-
cro da mama associado), tipo cirurgia efetuada, trata-
mento adjuvante realizado, tempo de follow-up e taxa 
de recidiva.

O programa estatístico aplicado foi o Statistical Pa-
ckage for Scientiic Science (SPSS) versão 15.0. Foi 
utilizado o teste chi-square para comparar variáveis ca-
tegóricas, tendo-se considerado p <0,05 com signiicado 
estatístico.

RESULTADOS

Nas 12 mulheres com DPM analisadas, a idade média 
do diagnóstico foi de 64,1 ± 9,5 anos, apresentando-se a 
restante caracterização das doentes no Quadro I.

Clinicamente, 9 mulheres (75%) apresentavam alte-
rações mamilo-areolares isoladas, tendo-se veriicado 
que 3 (25%) apresentavam uma massa palpável associa-
da. Registou-se apenas um caso sem alterações semioló-
gicas. A mamograia realizada às 12 doentes revelou mi-
crocalciicações retromamilares em 3 mulheres (25%), 
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Quadro I - Caracterização das doentes (n=12)

 Média ± DP Mínimo-Máximo

Idade no diagnóstico 64,1 ± 9,5 53 - 81
Paridade 2,3 ± 1,6 0 - 5
Menarca 13,4 ± 1,9 11 - 17
Menopausa 49 ± 3,6 41 - 54
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lesão sólida numa (8,3%), não apresentando alterações 
nas 8 restantes (66,7%). O estudo anátomo-patológico 
revelou doença de Paget mamilar associada a carcinoma 
ductal in-situ em 9 casos (75%) e carcinoma ductal in-
vasivo em 3 (25%). 

Onze pacientes foram submetidas a intervenção ci-
rúrgica, tendo sido realizada mastectomia simples em 6 
doentes (51,5%) e mastectomia radical modiicada em 5 
(45,5%). Três mulheres realizaram RT pós-operatória e 
outras quatro também realizaram terapêutica adjuvan-
te por recetores hormonais positivos ou expressão de 
HER-2.

Uma paciente cuja doença foi diagnosticada no esta-
dio IV, com identiicação de metástase cerebral, realizou 
quimioterapia paliativa, tendo falecido 3 meses após o 
diagnóstico, na sequência de um quadro de hipertensão 
intracaniana por hidrocefalia. As restantes doentes fo-
ram seguidas em consulta no nosso serviço durante um 
tempo médio de follow-up de 107,6 ± 24,8 meses, não se 
tendo registado casos de recidiva durante este período.

Após a análise estatística da amostra, usando o teste 
chi-square, veriicou-se que os casos que apresentavam 
massa palpável ao exame objetivo estavam associados a 
doença em estadio mais avançado (carcinoma invasivo, 
metastização ganglionar), com signiicado estatístico (p 
<0,05), não se tendo encontrado a mesma associação es-
tatística com os casos que apresentavam apenas lesão 
suspeita na mamograia (Quadro II).

DISCUSSÃO

A DPM é uma entidade clínica pouco frequente, como 
conirmámos na nossa instituição, em que se registaram 
apenas 12 casos durante um período de 14 anos. Segun-
do a literatura está quase sempre associada a um cancro 
da mama subjacente, carcinoma ductal in-situ ou invasi-
vo, identiicado na totalidade dos casos do nosso estudo. 

Clinicamente a maioria das pacientes apresentava 
alterações mamilo-areolares isoladas (75%), tendo-se 

registado apenas três casos com massa palpável asso-
ciada e quatro com alterações mamográicas suspeitas, 
pelo que é fundamental que a DPM seja considerada no 
diagnóstico diferencial de uma alteração mamilo-areolar 
persistente.

Tradicionalmente o tratamento standard da DPM 
era a realização de mastectomia, com ou sem linfa-
denectomia axilar, dependendo do tipo histológico 
da neoplasia subjacente2,6. Posteriormente surgiram 
vários estudos publicados que consideram, uma op-
ção segura e suiciente, a realização de cirurgia con-
servadora seguida de RT pós-operatória, não exis-
tindo, no entanto, recomendações deinitivas1,4. Na 
nossa instituição, dependendo do resultado anátomo-
patológico da biópsia pré-operatória, foi realizada 
mastectomia simples nos casos de carcinoma ductal  
in-situ e mastectomia radical nos casos de carcinoma 
ductal invasivo, tendo o tratamento adjuvante sido ade-
quado ao estadio e características do cancro da mama 
subjacente. 

Veriicou-se que as pacientes com DPM e massa 
palpável foram aquelas em que foi diagnosticado carci-
noma ductal invasivo subjacente e que se encontravam 
num estadio mais avançado, com metastização ganglio-
nar axilar em dois destes casos. Estes resultados estão 
de acordo com o descrito na literatura1,7, tendo-se verii-
cado no nosso estudo que a presença de massa palpável 
nas pacientes com DPM está associada a doença mais 
avançada, com signiicado estatístico (p <0,05). Embora 
na literatura esteja documentado a mesma relação para 
aquelas com alterações suspeitas na mamograia1,7, este 
facto não se conirmou na nossa amostra (p> 0,05). In-
versamente também se veriicou que as pacientes com 
sinais de DPM e sem massa palpável à apresentação 
correspondiam aquelas com doença em estadios iniciais, 
tendo sido diagnosticado em todas, carcinoma ductal in-
situ subjacente.

O prognóstico da DPM depende do tipo e estadio do 
cancro da mama subjacente. De um modo geral o prog-
nóstico é mais favorável nas pacientes que não apresen-
tam massa palpável associada e com carcinoma ductal 

Quadro II – Fatores preditivos de mau prognóstico

 Massa palpável p Mamograia suspeita p
 (n=3)  (n=4)

Cancro invasivo (n=3) 3 (100%) 0,001 1 (25%) ns*

Metastização ganglionar (n=2) 2 (66,7%) 0,01 1 (25%) ns*

 * not signiicant



102

in-situ subjacente, tendo pior prognóstico, aquelas com 
carcinoma da mama ductal invasivo e com invasão gan-
glionar axilar1,2,3. No nosso trabalho registou-te apenas 
um caso de mau prognóstico, diagnosticado em estadio 
avançado e correspondente a uma paciente que faleceu 
no decurso da evolução da doença. Nas restantes pacien-
tes o prognóstico foi excelente, tendo sido seguidas na 
consulta externa da nossa instituição durante um tempo 
médio de follow-up de 108 meses, não se tendo regista-
do até à data casos de recidiva.

Por im podemos concluir que a DPM é rara e que 
está tipicamente associada a um cancro da mama sub-
jacente, sendo por isso fundamental ser considerada no 
diagnóstico diferencial de uma alteração mamilo-areo-
lar persistente, de modo a permitir a deteção neoplásica 
precoce e um tratamento adequado atempado.
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