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Resumo 

Estudo que objetiva realizar uma análise 
comparativa dos resultados encontrados pela 
classificação molecular determinada pela imuno-
histoquímica (IHQ) com os resultados evidenciados 
pelos testes genéticos MammaPrint/BluePrint™ em 
tumores luminais de mama, investigando a aplicabilidade 
deste teste em populações sem acesso às assinaturas 
genéticas. Estudo de vida real, transversal, para 
verificação da acurácia entre o resultado do perfil (IHQ) e 
assinatura genética MammaPrint™, fazendo análise 
estatística de correlação entre os exames.  

Introdução  

Câncer de mama é o tumor maligno mais 
prevalente em mulheres[1,2], com marcada 
heterogeneidade molecular, diversos subtipos, biologia e 
características clínicas próprias que conduzem a 
diferenças prognósticas e terapêuticas[1-3]. Na prática 
clinica, aplica-se a imuno-histoquímica, que utiliza 
biomarcadores, como Ki-67, para classificar os tumores 
em 4 tipos, sendo os luminais a maioria dos diagnósticos 
[3, 4]. Já a assinatura genética MammaPrint® analisa 
genes de proliferação tumoral e metástase, e é indicado 
para tumores luminais com alto risco clínico [14-15].   

Material e Métodos 

Revisão de prontuários incluindo na amostra pacientes 
femininas submetidas a procedimentos cirúrgicos da 
mama, portadoras de classificação internacional de 
doenças (CID-10) C50, com determinação por IHQ de 
receptores hormonais de estrogênio (RE) positivos e 
progesterona (RP) positivos ou negativos, do receptor 
tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano 
(HER2) negativo ou não amplificado, e avalição dos 
valores do índice proliferativo Ki67 e que tenham 
realizado a assinatura genética MammaPrint/Blueprint™. 

Para a averiguação de concordância entre os 
resultados foi realizada uma tabela de contingência 2x2, 
e a partir dela, foi aplicado o teste não paramétrico de 
McNemar-Bowker pelo software MedCalc. O valor de 
corte de Ki67 em comparação com os resultados do 
MammaPrint™ foi analisado através da aplicação de 
curva ROC pelo software MedCalc. 

Resultados e Discussão 

Avaliação comparativa entre as duas plataformas 
mostrou equivalência em 111 (64,9%) casos e 
divergência em 60 (35,1%)(Tabela 1). A concordância 
geral entre os testes foi de 65%. Quando comparados 

IHQ (RE, RP e HER2) e BluePrint™ foi encontrado 
concordância em 100% da amostra.  

 
Tabela 1. Concordância entre perfil IHQ e perfil genômico.  

Subtipo 
Clínco 

BluePrint/ 
MammaPri
nt Luminal 
A 

BluePrint/
MammaPri
nt Luminal 
B 

Total 

Luminal A 60 (65,9%) 31 (34,1%) 91 

Luminal B 29 (36,3%) 51 (63,7%) 80 

Total 89 825 1717 

 
A curva ROC evidenciou um ponto de corte de maior 

especificidade (91,01%) e sensibilidade (51,22%) no 
valor de >20. A área sob a curva ROC (AUC) evidenciou 
acurácia da performance global do teste de 0,738 (95% 
CI 0,66-0,80; p <0,0001) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Concordância entre perfil IHQ e perfil genômico. 

 

Conclusão 

Este estudo evidencia uma discrepância entre os 
métodos através de seus dados preliminares. Em 
comparação com demais estudos, sugere-se que o uso 
da IHQ na vida real seria inadequado. 
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