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RESUMO 

Objetivo: Analisar durante uma campanha de rastreamento para câncer 

de mama realizada em um Centro Brasileiro de Oncologia. Foram estudados os 

achados radiológicos das mamografias e as eventuais recomendações de 

testes diagnósticos complementares e a adesão das pacientes a essas 

recomendações. Metodologia: Esta foi uma análise retrospectiva incluindo 

todas as 771 pacientes que participaram das campanhas estimulada e gratuita 

de rastreamento para câncer de mama do A. C. Camargo Cancer Center, em 

São Paulo, Brasil, no ano de 2008. Foram avaliados os resultados de 

mamografias, ultrassonografias, biópsias e cirurgias de mama realizadas. Para 

os diagnósticos de câncer registramos a histologia e o estadiamento clínico da 

doença. Resultados: A idade das mulheres variou de 24 a 107 anos (média: 

55 anos), 259 (34%) com idade inferior a 50 anos, 423 (55%) com idade entre 

50 e 69 anos e 89 (11%) com idades maiores que 69 anos. A classificação 

segundo o BI-RADS do resultado das mamografias foi: BI-RADS 0 186 

(25,1%), BI-RADS 1 114 (14,8%), BI-RADS 2 = 395 (51,2%), BI-RADS 3 = 50 

(6,5%), BI-RADS 4 =16 (2,1%) e BI-RADS 5 = 2 (0,3%).O exame  

ultrassonográfico complementar à mamografia foi realizado por 184 (24%) da 

amostra. Foram realizadas 33 (4%) investigações anátomo-patológicas 

identificando 6 (8%) casos de câncer, 3 Carcinomas ductais invasivos, 2 

carcinomas ductais in situ e 1 carcinoma lobular in situ. O estadiamento 

cirúrgico dessas neoplasias foi Estadio 1 para 5 pacientes e Estadio 2 em uma 

paciente. A revisão dos registros realizada após 4 anos identificou 87 (15%) 

pacientes que haviam retornado ao serviço para novos exames de 

rastreamento ao menos uma vez.   Conclusão: Uma proporção significativa 

das pacientes de campanha está fora da faixa etária de recomendação do 

Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde (INCA) para rastreamento 

do câncer de mama. As taxas de complementação com ultrassonografia foram 

elevadas. O número de cânceres e a taxa de diagnósticos em estádio inicial 

estão em consonância com os índices preconizados. O modelo de 

rastreamento oportunístico mostrou baixa taxa de retorno periódico ao mesmo 
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serviço. Palavras chave: Rastreamento mamográfico. BI-RADS. Câncer de 

mama. 

     

ABSTRACT 

 

 Objective: To analyze the mammographic radiologic findings during 

screening campaigns of a Brazilian Oncology Center. The mammographic 

radiologic findings, the complementary diagnostic tests eventually requested 

and the patient’s adherence to the screening recommendations were studied. 

Methods:  A retrospective study was conducted including all 771 patients that 

participated in the stimulated and gratuitous screening program of the A. C. 

Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil, during 2008. The patient’s records 

were analyzed in order to obtain result from mammography tests, breast 

ultrasonography, biopsies and surgeries. Results: The women`s age varied 

from 24 to 107 years old. (average: 55 years old), 259 (34%) under 50 years 

old, 423 (55%) between 50 and 69 years old and 89 (11%) older than 69 years 

old.  The mammography results were classified as follows: BI-RADS 0 =186 

(25,1%), BI-RADS 1 = 114 (14,8%), BI-RADS 2 =395 (51,2%), BI-RADS 3 =50 

(6,5%), BI-RADS 4 = 16 (2,1%) e BI-RADS 5 =2 (0,3%). Complementary 

ultrasonography exam was performed in 184 (24%) of all patients. Thirty three 

(4%) lesions were submitted to histopathological analyses revealing 6 (8%) 

cases of cancer. They were 3 invasive ductal carcinomas, 2 in situ ductal 

carcinomas and 1 lobular carcinoma in situ. Five of those cancers were 

surgically classified as Stage 1 disease and One as Stage 2 disease. After 4 

years 87 (15%) patients returned for new screening exams. Conclusion: There 

was a meaning ratio of patients out of Brazilian National Cancer Institute (INCA) 

recommendation for breast cancer screening. The rates of complementary 

ultrasonography were high. The number of patients diagnosed with cancer and 

the rates of diagnoses in initial grades are in consonance with the literature. The 

opportunistic screening model revealed low return rate for new screening tests.  

Key words: Mammographic Screening. BI-RADS. Breast cancer. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, 

excluindo câncer de pele, contabilizando 1 em cada 3 tipos de câncer 

diagnosticado  nos Estados Unidos da América (EUA), e é a segunda principal 

causa de morte por câncer entre as mulheres nesse país1. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a incidência 

afeta tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento e, sua incidência 

cresce nos países em desenvolvimento com o aumento da expectativa de vida, 

da urbanização e industrialização2. 

 O Ministério da saúde (MS) estima que 52.680 novos casos sejam 

diagnosticados no Brasil, sendo 5760 desses na capital no ano de 20123. 

Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) as regiões Sul e Sudeste são as mais acometidas pela doença4. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2009, 

12.300 mulheres foram vítimas de câncer de mama5. A detecção precoce da 

moléstia, com intuito de curá-la e impedir as conseqüências inevitáveis que 

advêm de sua descoberta tardia, tornou-se objetivo de programas de saúde 

coletiva6. 

O rastreamento mamográfico é um exame radiológico das mamas 

em intervalos regulares, com o objetivo de detectar o câncer de mama na fase 

subclínica7. A conduta nas lesões não palpáveis segue a proposta do Breast 

Imaging Reporting and Data System (BI-RADS), publicado pelo Colégio 

Americano de Radiologia (ACR) e recomendada pelo Colégio Brasileiro de 

Radiologia (CBR) em reunião de consenso de 19988 (Apêndice 1).Em geral, o 

câncer de mama detectado pelo rastreamento mamográfico são menores e tem 

características biológicas e histológicas mais favoráveis do que tumores 

detectados fora do rastreamento 9.A publicação do BI-RADS orienta as 

sociedades que na implantação de um serviço de mamografia sejam feitas 

auditorias periódicas. 

A mamografia foi introduzida em larga escala populacional com fins 

de rastreamento organizado, inicialmente, na Islândia e em vários distritos da 
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Suécia, em 1987. Em 1988 foi à vez dos Países Baixos e Canadá, enquanto a 

Finlândia iniciou seu programa em 1989. No início dos anos 90, programas 

organizados foram implantados na Austrália, Reino Unido, Estados Unidos da 

América (EUA), Israel e, posteriormente, França. Os benefícios em termos de 

redução da mortalidade por câncer de mama começam a ser notados cerca de 

quatro anos após o início do rastreamento e continuam a crescer por cerca de 

10 anos, mantendo-se por todo o período de observação10. Estudos mostram 

que eles reduzem a mortalidade por câncer de mama em aproximadamente 

20%11.  

Até este momento há nove ensaios clínicos com resultados 

publicados que avaliaram a eficácia da mamografia em promover a redução da 

mortalidade por câncer de mama: "Health Insurance Plan Study" (HIP, Nova 

Iorque - EUA), Edimburgo (Escócia), "National Breast Screening Study"1 

(NBSS1, Canadá), "National Breast Screening Study"2 (NBSS2, Canadá), 

Estocolmo (Suécia), Gothenburgo (Suécia), "Malmo Mammography Screening 

Trial" (Suécia), Kopparburg e Ostergotland (dois distritos da Suécia). Estes 

estudos, iniciados entre 1963 e 1982, incluíram mulheres de 39 e 74 anos de 

idade, com intervalos entre exames que variaram de 12 a 34 meses12 e a 

maioria mostra que a redução da mortalidade do câncer de mama observadas 

nos programas de rastreamento mamográfico é coerente com os estudos 

randomizados observados desde 199013.  

Em países desenvolvidos, no caso dos EUA, Canadá, Reino Unido, 

Holanda, Dinamarca e Noruega, observaram-se redução da mortalidade, 

associado à detecção precoce por meio da introdução da mamografia de 

rastreamento e à oferta de tratamento adequado14. 

No Brasil, o aumento da incidência acompanhou o aumento da 

mortalidade de 2000 a 2006, e a partir de 2007 a taxa de mortalidade regrediu, 

estabilizando-se até o ano de 200915.  

Aproximadamente 75% da população brasileira têm acesso à 

assistência médica somente pelo sistema público de saúde16, 17. O atendimento 

inicial é feito em nível primário pelas unidades básicas de saúde em todo o país 

e então, referenciado para níveis secundários e terciários quando necessário17.  

Mulheres com sintomas mamários são encaminhadas para centros de 
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referência em câncer, que oferecem serviços especializados em mastologia e 

que possuem meios para procedimentos diagnósticos (mamografia, 

ultrassonografia e core biopsy) e tratamentos, entretanto, o tempo de espera é 

muito grande a cada etapa do processo, o que afeta potencialmente no 

resultado e prognóstico17. Um estudo mostra que 37% das pacientes foram 

diagnosticadas no estágio 3 e 4 da doença no setor público contra 16% das 

instituições privadas16. 

As recomendações atuais para rastreamento mamográfico segundo 

consenso nacional de 2004 são de intervalos de pelo menos dois anos para 

mulheres entre 50 e 69 anos de idade e, anual para mulheres a partir de 35 

anos com história familiar. Entretanto somente a partir de abril de 2008, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 11.664, de autoria do 

deputado Ênio Bacci, que garantiu este exame pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) a partir dos 40 anos16.  

O programa para o rastreamento do câncer mamário tem caráter 

oportunístico no Brasil. Somente a procura espontânea por qualquer consulta 

médica motiva a realização do exame clínico das mamas e a solicitação da 

mamografia. Ações mais amplas, como os mutirões para realização de 

mamografia, são variantes dessa mesma política de rastreamento18. 

A priorização do controle do câncer de mama foi reafirmada em 

março de 2011, com o lançamento do plano nacional de fortalecimento da rede 

de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer pela presidente da 

República Dilma Roussef. O plano prevê investimentos técnico e financeiro 

para a intensificação das ações de controle nos estados e municípios. No 

âmbito da detecção precoce, a perspectiva atual é a garantia de confirmação 

diagnóstica das lesões palpáveis e das identificadas no rastreamento; 

implantação da gestão da qualidade da mamografia; a ampliação da oferta de 

mamografia de rastreamento; a comunicação e a mobilização social e o 

fortalecimento da gestão do programa. Na atenção terciária, a meta é dar 

continuidade às ações de ampliação do acesso ao tratamento do câncer com 

qualidade, conforme objetivos da Política Nacional de Atenção Oncológica19. 

Na literatura nacional não existem estudos demonstrando todas as 

nossas variáveis. 
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Em 2006 Marconato et al. mediram os custos diretos de campanhas 

para rastreamento mamográfico (que inclui rastreamento, procedimentos 

adicionais até diagnóstico e tratamento do câncer) pela Divisão de Saúde de 

Marília, São Paulo, de 2005 a 2006 e concluíram que o alto custo de cada caso 

diagnosticado exige a necessidade de, nesta região de São Paulo, 

implementação de programas de rastreamento efetivos e de qualidade 

mamográfica para que os benefícios como a diminuição da mortalidade, sejam 

obtidos 20. 

  Vieira e Koch, em 2004, verificaram os investimentos necessários 

para montagem e funcionamento de um serviço de mamografia de pequeno 

porte. Como consequências das análises realizadas formularam uma relação 

entre as variáveis receita, custo e retorno que permitisse aos serviços de 

mamografia de pequeno porte o equilíbrio das contas, a remuneração dos 

recursos investidos e o lucro21. 

  A categorização e avaliação da frequência dos achados 

mamográficos foram encontrados somente em dois trabalhos. Nascimento, 

Silva e Maciel avaliaram a acurácia da classificação BI-RADS na mamografia e 

descreveram a frequência de apresentação dos diferentes achados e a 

concordância entre observadores. Demonstraram que a mamografia é acurada 

para diferenciação entre lesões benignas e malignas. A concordância foi fraca 

na análise das calcificações quanto à morfologia e distribuição, no entanto, 

identificou-se aumento progressivo dos valores preditivos positivos nas 

subcategorias 4 22. 

A análise retrospectiva, categorização e avaliação da frequência dos 

achados nos diferentes grupos de classificação BI-RADS foram realizadas em 

4968 mamografias por Vieira et al. Dentre elas 44,4% foram laudadas como 

negativas, 46,3% como achados benignos, 7,5% provavelmente benignos, 

0,98% como suspeitos e 0,72 como altamente suspeitos 23. 

Adesão ao rastreamento no serviço público e privado24 e adesão às 

recomendações no serviço público e privado25foram pesquisados pelo mesmo 

autor em dois artigos. 

Marchi e Gurgel, em 2006 entrevistaram 643 mulheres 

submetidadas à mamografia na cidade de Taubaté, São Paulo, 472 atendidas 
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em serviços de saúde públicos e 171 em serviços privados e deste trabalho 

concluíram que a forma de acesso aos serviços de saúde influenciou a 

proporção de mulheres previamente rastreadas pela mamografia, sendo 

superior na rede privada. Apesar de mais tardia nos serviços públicos de 

saúde, a idade de início do rastreamento mamográfico antecipou-se às 

recomendações oficiais vigentes. Falhas de adesão ao rastreamento 

mamográfico entre mulheres com idade superior a 50 anos ocorreram em 

ambos os grupos pesquisados24. Os mesmos autores, em 2010 realizaram 

estudo prospectivo que acompanhou 460 mulheres na cidade de Taubaté, São 

Paulo, das quais 327 foram atendidas em serviços de saúde públicos e 133 em 

serviços privados, durante 5 anos após a realização de mamografia índice isto 

é, a primeira mamografia realizada para controle, e, concluíram que ocorreu 

baixa adesão às recomendações do rastreamento mamográfico oportunístico 

do câncer de mama em ambos os segmentos populacionais estudados25. 

Camargo Júnior et al. apurou os dados epidemiológicos de uma 

clínica de diagnóstico mamário e obteve os seguintes resultados: 228 

diagnósticos de câncer de mama, 111 em pacientes de rastreamento e 117 em 

pacientes sintomáticos, foram feita 544 recomendações de biópsias nas 

pacientes de rastreamento. Nestas, houve 28% de carcinomas mínimos, 10% 

de carcinomas in situ e 93% de carcinomas nos estádios 0 e 1. A taxa de 

1,65% e o valor preditivo positivo das biópsias foi de 21,9%. A partir desses 

dados e comparando-os com a literatura concluíram que somente os valores 

preditivos positivo das biópsias estão inferiores ao ideal, motivando-os a 

introduzir medidas para a correção desta distorção26. 

 Kemp et al, analisando o custo do atendimento e tratamento do 

câncer de mama no Estado de São Paulo no ano de 2002, afirmaram que se o 

diagnóstico ocorrer em fases mais iniciais, os gastos podem ser reduzidos em 

torno de 70% do total, já que o tratamento quimioterápico seria evitado 27. 

Observamos que são poucos estudos, sem todas as nossas variáveis e a maior 

parte datam de mais de 5 anos. 

Esse estudo apresenta a importante característica de delinear o 

conjunto de ações mobilizadas em uma campanha de rastreamento 

mamográfico para que outros serviços regionais com as mesmas 
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características possam basear-se e estruturar-se em suas ações.  O 

A.C.Camargo Cancer Center, a partir de uma iniciativa própria, promove 

campanhas internas de caráter organizado que proporcionam aos parentes de 

funcionários do hospital, a oportunidade de agendamento e realização de 

exames necessários para prevenção de vários tipos de câncer. 

São abertos prontuários para as pacientes que são atendidas na 

Mastologia, os quais permanecem arquivados no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico (SAME) do próprio hospital. 

Estando esses prontuários e laudos mamográficos disponíveis no 

serviço para análise, através da coleta dos perfis sócio demográficos, achados 

radiológicos e proporções BI-RADS dessa extensa e diferenciada amostra, 

delineamos um panorama dessas campanhas. Deste modo, o presente 

trabalho dá sequência à iniciativa do hospital, auxilia a avaliação das 

estratégias de campanha, mensura seu impacto, e programa o planejamento e 

o desenvolvimento de ações futuras.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

 Verificar o perfil de achados radiológicos e anatomopatológicos dos pacientes 

que participaram de campanhas de rastreamento para câncer de mama em um 

Centro de Referência em Oncologia.  

 Verificar a adesão das pacientes às eventuais recomendações de testes 

diagnósticos complementares e o perfil dos resultados dessas avaliações. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenho do estudo: Estudo retrospectivo a partir de prontuários e 

laudos de exames de pacientes que participaram de campanhas de 

rastreamento mamográfico no setor de Imagem do A. C. Camargo Cancer 

Center.  

Esse estudo apresenta a importante característica de delinear o 

conjunto de ações mobilizadas em uma campanha de rastreamento 

mamográfico para que outros serviços regionais com as mesmas 

características possam basear-se e estruturar-se em suas ações.  O 

A.C.Camargo Cancer Center, a partir de uma iniciativa própria, promove 

campanhas internas de caráter organizado que proporcionam aos parentes de 

funcionários do hospital, a oportunidade de agendamento e realização de 

exames necessários para prevenção de vários tipos de câncer. Não envolvem 

custos para o participante e são divulgadas nas principais datas comemorativas 

do ano como dia das mães, da mulher, dos pais. Mantendo o objetivo de 

orientar e educar a população carente na prevenção do câncer, o A.C.Camargo 

Cancer Center promove ainda palestras gratuitas às escolas públicas e 

estaduais, associações de bairro, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) e centros comunitários. São em média 12 palestras por 

ano, nas regiões das proximidades do hospital que foram incluídas no pré- 

mapeamento e que ao seu final permite a inscrição para realização de 

consultas e exames preventivos, dentre esses a mamografia de rastreamento. 

A idade mínima para participação é de 18 anos. Os temas envolvem causas 

que mais influenciam o aparecimento de tumores atrelados ao estilo de vida 

como o tabagismo, sexo desprotegido, consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, sedentarismo, obesidade dentre outros. O hospital criou 

recentemente o Grupo de Apoio à Mulher com Câncer, onde uma equipe 

multidisciplinar da instituição objetiva dar suporte a essas mulheres com 

diagnóstico positivo, fortalecendo sua atitude diante do tratamento e do 

problema. 
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A rotina de atendimento das mulheres inscritas durante as 

campanhas inclui o agendamento no setor de Medicina Comunitária do 

Hospital para realização dos devidos exames e, onde mulheres participantes 

são encaminhadas para a realização do exame mamográfico. Neste setor, as 

pacientes preenchem um questionário específico para avaliação de dados 

referentes às mamas. As pacientes são encaminhadas para consulta com o 

oncologista clínico. As que têm laudos mamográficos categorias BI-RADS 1 e 

2, recebem orientação para retorno após 1 ano.Categoria BI-RADS 3 (achados 

provavelmente benignos) são encaminhadas para consulta na Mastologia com 

orientação para realizar controle mamográfico a cada 6 meses durante 2/3 

anos. Nas categorias BI-RADS 4 e 5 pacientes vão à consulta com o 

mastologista que solicita a biópsia dirigida por mamografia ou ultrassom: 

punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou biópsia por fragmento (core 

biopsy) e orienta o tratamento ou acompanhamento de acordo com o resultado 

anatomopatológico.Existem casos em que há indicação para realizar exames 

complementares como ultrassom com classificação BI-RADS 0. 

São abertos prontuários para as pacientes que são atendidas na 

Mastologia, os quais permanecem arquivados no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico (SAME) do próprio hospital. 

Nas lesões não palpáveis a mamografia é classificada segundo a 

proposta do BI-RADS, publicado pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR) 

e recomendada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) em reunião de 

consenso de 1998. A classificação abrange categorias de 0 a 6, de acordo com 

os achados mamográficos, a probabilidade de ser lesão benigna ou maligna 

para cada uma delas e uma sugestão de conduta (Apêndice 1). 

População do estudo: foram estudadas todas as pacientes que 

participaram das campanhas de rastreamento mamográfico no Setor de 

Mamografia do Departamento de Imagem do A. C. CamargoCancer Center, no 

período de 2008. O prontuário destas pacientes foi avaliado para obtenção de 

variáveis clínicas e radiológicas. 
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Critérios de Inclusão: 

 Pacientes do sexo feminino, que realizaram rastreamento 

mamográfico em campanhas do A. C. Camargo Cancer Center no período de 

2008. 

 Pacientes com laudo da avaliação BI-RADS anexo ao prontuário. 

 Foram relacionados variáveis anátomopatológicas somente das 

pacientes que realizaram biópsia na instituição. 

 

Critérios de Exclusão: 

Para análise dos resultados classificamos a amostra de acordo com 

a idade < ou ≥ a 50 anos e, conforme a faixa etária que o INCA preconiza que 

sejam realizados os exames mamográficos de rastreamento, entre 50 e 69 

anos, e aqueles que não obedecem este critério ou seja, < 50 anos e ≥ 70 

anos. 

A publicação do BI-RADS apresenta um mínimo de dados brutos 

que deve ser coletado e utilizado para cálculo de dados derivados importantes 

que permitem a cada radiologista avaliar o seu desempenho geral na 

interpretação de mamografias. O modelo de tabela para realização da auditoria 

básica dos serviços que realizam rastreamento mamográfico encontra-se no 

apêndice 3. Além disso, os dados brutos podem ser utilizados para cálculos 

derivados e os números obtidos para cada um dos elementos podem ser 

comparados às metas desejáveis recomendadas nas Diretrizes "Determinantes 

da Qualidade em Mamografia" publicadas em 1994 pela Agency for Healthcare 

Policy and Research. Utilizamos esta tabela para dispor nossos resultados e 

compará-los com as metas sugeridas (Apêndice 4). 

A taxa de reconvocação, encontrada na tabela do apêndice 4, inclui 

os exames de rastreamento positivos que requer um processo de 

reconvocação (BI-RADS 0) e, aquele que requer um diagnóstico tecidual (BI-

RADS 4 e 5). 
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4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Estudo retrospectivo.  Os registros dos prontuários de todas as 

pacientes que participaram das campanhas de rastreamento mamográfico em 

2008 são de arquivo próprio do Setor de Mamografia do A.C.Camargo Cancer 

Center. Seu resgate foi feito no SAME do mesmo. 

As variáveis coletadas foram registradas em questionário específico 

onde se avaliou dados referentes às mamas e, da ficha de exame clínico. Cada 

paciente incluída no banco de dados teve uma ficha padrão (Apêndice 6) para 

registro das variáveis clínicas, radiológicas e anátomo-patológicas. 

No laudo mamográfico obtivemos as seguintes variáveis 

radiológicas: classificação BI-RADS, presença de calcificações e outros 

achados significativos de imagem. O resultado do exame anátomo-patológico 

quando presente foi registrado. Os prontuários que tiveram diagnóstico de 

câncer positivo foram classificados segundo TNM (Apêndice 2). 

As variáveis ultrassonográficas foram: a realização ou não do exame 

quando sugerido pela categoria BI-RADS e presença de imagens precursoras 

de lesões malignas. 

A análise descritiva consistiu no cálculo da freqüência simples e 

relativas das variáveis estudadas. 

Para estudo das variáveis categóricas foram utilizadas tabelas 2x2 e 

2x3. Na primeira foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson com correção 

de Yates para avaliação da significância estatística ou Teste Exato de Fisher 

em caso de dois ou mais células com valores esperados menores ou iguais a 

dois. Nas tabelas 3x2 foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson. 

Foram considerados estatisticamente significantes os resultados que 

tiveram probabilidade de erro tipo I menor ou igual a 5% (p≤0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

Das 771 pacientes participantes da campanha no ano de 2008, 770 

residiam no município de São Paulo. A idade dessas mulheres variou de 24 a 

107 anos, sendo a média de 55 anos; 258 (34%) pacientes são menores que 

50 anos; 423 (55%) entre 50 a 69 anos e 89 (11%) ≥ 70 anos. 

   Tabela 1: Distribuição das mulheres segundo a idade na data do exame 

Idade n %  

    
<50 anos 258 34  
    
50-69 anos 423 55  
    
≥70 anos 89 11 

 
 

Total 771 100  

    

              

Os principais achados nos exames mamográficos, de acordo com a 

classificação BI-RADS encontrados em nosso estudo foram BI-RADS 0 =186 

(25,1%), BI-RADS 1 =114 (14,8%), BI-RADS 2 =395 (51,2%), BI-RADS 3 = 50 

(6,5%), BI-RADS 4 =16 (2,1%) e BI-RADS 5 =2 (0,3%) (Figura1). 

Figura 1: Distribuição de laudos mamográficos segundo sua classificação 

BI-RADS 
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Nas pacientes com menos de 50 anos (n=259) encontramos 57 

(22%) de BI-RADS 0, 57 (22%) de BI-RADS 1, 125 (48%) de BI-RADS 2, 13 

(5%) de BI-RADS 3, 5 (2%) de BI-RADS 4 e 2(1%) de BI-RADS 5.  

Observamos que na população ≥ 50 anos (n=512) encontramos 137 (26%) de 

BI-RADS 0, 57 (11%) de BI-RADS 1, 270 (53%) de BI-RADS 2, 37 (7%) de BI-

RADS 3 e 11(3%) de BI-RADS 4 . A figura 2 apresenta as porcentagens por 

grupos. 

Figura 2: Distribuição de laudos mamográficos por classificação BI-RADS 

por faixa etária < 50 anos e ≥ 50 anos. 
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Classificando nossa amostra de acordo com o critério INCA, a 

população que foi classificada como critério não INCA, encontrou a seguinte 

subdivisão de achados mamográficos: 66 (19%) BI-RADS 0, 63 (18%) BI-

RADS 1, 182 (53%) BI-RADS 2, 22 (7%) BI-RADS 3, 8 (2,5%) BI-RADS 4 e 2 

(0,5%) BI-RADS 5.A parte da amostra que obedecia aos critérios; mulheres ≥ 

50 anos até 69 anos; subdividiu-se em 120 (28%) BI-RADS 0, 51 (12%) BI-

RADS 1, 213 (50%) BI-RADS 2, 28 (8%) BI-RADS 3 e 8 (2%) BI-RADS 4.  

Figura 3: Distribuição dos laudos mamográficos de acordo com a 

classificação BI-RADS segundo critério não INCA e INCA. 
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Dentre as mamografias com alterações, dos 771 exames realizados, 

83 são nódulos, 77 são assimetrias e 424 são microcalcificações, dispostos na 

figura 4. Distribuindo essas alterações por categorias BI-RADS temos: 68 

nódulos, 56 assimetrias e 101 microcalcificações que são BI-RADS 0, 3 

nódulos, 7 assimetrias e 265 microcalcificações que são BI-RADS 2, 8 nódulos, 

11 assimetrias e 41 microcalcificações que são BI-RADS 3, 2 nódulos e 2 

microcalcificações que são BI-RADS 5. Como pode ser observado na figura 5.                         

Figura 4: Causas de alteração de exame mamográfico 

 

Figura 5: Alterações mamográficas distribuídas por categorias BI-RADS 
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O rastreamento ultrassonográfico complementar à mamografia foi 

realizado por 24%(184) dos 771 exames de rastreamento realizados sendo 

que, referente à categoria BI-RADS 0, aquela que tem indicação de realização 

de exames complementares, pois seus resultados são inconclusivos, 126 

(69%) destas. Quanto às outras categorias BI-RADS 1 = 5 (2,7%), BI-RADS 2 = 

13 (7,2%), BI-RADS 3 = 29 (15,9%), BI-RADS 4 = 8 (4,4%) e BI-RADS 5 = 1 

(0,5%). 

Tabela 2: Proporções de ultrassonografias (Usg) de acordo com as 

categorias BI-RADS mamográficas 

BI-RADS Mamografia Usg % 

0 186 128 69 
1 114 5 4 
2 395 15 3 
3 50 29 58 
4 16 8 50 
5 2 1 50 

 

Do total de mulheres que tinham idade < 50 anos (n=259), 59 (23%) 

realizaram e 200 (77%) não realizaram ultrassonografia (Usg). Daquelas que 

apresentavam idade ≥ 50 anos 186 (36%) realizaram e 326 (64%) não 

realizaram Usg. A figura 6 apresenta as porcentagens.  
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Figura 6: Realização de ultrassonografia complementar de acordo com a 

faixa etária de 50 anos. 

 

* p=0,53 

Quando distribuídas segundo critério INCA, citado anteriormente, 

para realização de rastreamento mamográficos, observamos que 74 (21%) 

pacientes realizaram ultrassonografia e 274 (79%) não realizaram 

ultrassonografia dentre as 348 pacientes enquadradas como critério não INCA. 

Do total das pacientes classificadas como critério INCA (n=423), 112 (26%) 

realizaram ultrassonografia e 311 (74%) não realizaram ultrassonografia. 
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Figura 7: Proporções de ultrassonografias realizadas de acordo com 

critério Não INCA e INCA. 

 

*p=0,09 

O ultrassom possui padrões sugestivos de malignidade. Em nosso 

levantamento, dentre as 186 pacientes que realizaram o exame encontramos 

tais padrões divididos em 5 nódulos hipoecóicos, 2 atenuações posteriores 

(sombra acústica) e 1 ecotextura heterogênea com parede irregular. 

Foram realizadas 33 investigações anátomo-patológicas. De acordo 

com o tipo de biópsia realizada por categoria BI-RADS, no BI-RADS 0 foram 

realizadas 22 (12%) biópsias, dentre essas, 13 foram do tipo Core e 9 foram 

PAAF, na categoria BI-RADS 4, 9(56%) procedimentos foram realizados: 4 do 

tipo Core,1 do tipo Mamotomia, 1 do tipo PAAF e 3 do tipo Roll. Na categoria 

BI-RADS 5, 2 procedimentos foram realizados: 1 Core e 1 Fio. O achado mais 

frequente foram os indeterminados. Os valores são apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Tipo de biópsia realizada de acordo com a categoria BI-RADS 

 

 

Do total da nossa amostra 771 pacientes, o grupo com a faixa etária 

inferior a 50 anos (n=259), realizaram 12 investigações, distribuídos em 5 Core, 

4 PAAF, 1 Fio e 2 Roll, e as pacientes com idade.≥ 50 anos (n=512) realizaram 

21 investigações: 13 Core , 1 Mamotomia , 6 PAAF e 1 Fio, como mostra a 

figura 8. 

Figura 8: Procedimentos complementares realizados de acordo com a 

idade de 50 anos. 
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0 186 22 (12%) 13 0 9 0 0 
1 114 0 0 0 0 0 0 
2 395 0 0 0 0 0 0 
3 50 0 0 0 0 0 0 
4 16 9 (56%) 4 1 1 0 3 
5 2 2 (100%) 1 0 0 1 0 
Total 771 33 (4%) 18 1 10 1 3 
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Distribuindo nossa amostra de acordo com o critério INCA, 16 

investigações foram realizadas pelas pacientes enquadradas como não INCA 

sendo distribuídas em 8 (24%) Core ,1(3%)  mamotomia, 4 (12%) PAAF , 1 

(3%)  fio e 2 (6%) Roll. Dentre as critério INCA realizaram 17 investigações, 

dispostos em 10 (30%) de Core, 6 (19%) de PAAF e 1 (3%) de Roll.  Na Figura 

9 separamos cada procedimento segundo critério INCA e Não INCA.  

Figura 9: Procedimentos complementares realizados de acordo com 

critério não INCA e INCA . 

  

Do total de 33 procedimentos investigatórios que foram realizados 

em nossa amostra de 771 pacientes, observamos que 12 procedimentos foram 

realizados nas pacientes com idade < 50 anos e 21 procedimentos nas ≥ 50 

anos. Dentre as pacientes divididas pelo critério INCA, 16 realizaram análise 

anátomo-patológica eram critério não INCA e 17 do critério INCA. A figura 10 

dispõe as porcentagens dos procedimentos segundo critério idade à esquerda 

e segundo critério INCA à direita. 
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Figura 10: Procedimentos complementares gráficos comparativos por 

porcentagens de acordo com idade < ou ≥ 50 anos e segundo divisão 

critério não INCA e INCA . 

  

*p=0,73                                                     *p=0,69 

Entre os dados positivos malignos e benignos (33 biópsias), 27 

(82%) foram benignas e 6 (18%) foram malignas no laudo anatomopatológico. 

(Figura 11) 

Figura 11: Classificação das patologias mamárias segundo características 

de benignidade e malignidade. 

 

Dentre as categorias que tinham recomendação e que realizaram 

biópsia (n=33) os laudos anatomopatológicos positivos para câncer dividiram-

se em: 3 (47%) carcinoma ductal invasor, 2 (31%) carcinoma ductal in situ,1 

(22%) carcinoma lobular in situ.  
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Figura 12: Histologia das lesões malignas  

 

Dentre as pacientes < 50 anos 4 (1,5%) laudos anátomo-patológicos  

foram diagnosticados como malignos e 2 (0,3%) nas mulheres ≥50 anos. 

Dividindo então de acordo com o critério INCA, observamos que 5 (1,4%) 

laudos positivos para malignidade não estavam dentro desse critério e 1 (0,2%) 

obedecia ao critério. 

Segundo o tipo histológico por idade, quando menores de 50 anos 

foram: 2 (34%) carcinoma ductal invasor e 2 (34%)  carcinoma ductal in situ, 

enquanto que entre as pacientes com mais de 50 anos os tipos histológicos 

encontrados foram 1 (16%) carcinoma ductal in situ e 1 (16%) carcinoma 

lobular in situ. 

Tabela 4: Histologia das lesões malignas segundo critério idade, menor e 

maior igual a 50 anos. 

 Ca ductal 

invasor 

Ca ductal in situ Ca lobular in 

situ 

<50 anos(259) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 0 

≥ 50 anos(512) 0 1 (0,2%) 1(0,2%) 

Total (771) 2 (0,2%) 3 (0,3%) 1 (0,1%) 

 

As lesões histológicas malignas nas pacientes não classificadas 

como critério INCA distribuíram-se em 2 (0,6%) carcinoma ductal invasor e 3 

(0,8%) carcinoma ductal in situ enquanto que, segundo o critério INCA foi de 1 

(0,2%) carcinoma lobular in situ, como mostra a tabela 5. 
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Tabela 5: Histologia das lesões malignas segundo critério INCA e Não 

INCA. 

 Ca ductal 
invasor 

Ca ductal in situ Ca lobular in 
situ 

Não INCA (348) 2 (0,6%) 3 (0,8%) 0 

INCA (423) 0 0 1(0,2%) 

Total (771) 2 (0,2%) 3 (0,4%) 1 (0,1%) 

 

Das 6 pacientes com resultado positivo para câncer, 5 (83%) foram 

diagnosticadas nos estadios 0 e 1, como preconiza os programas de 

rastreamento mamográficos. sendo que 1 (27%) paciente possuía os 

linfonodos comprometidos, estadiada então como estadio 2. 

 

Tabela 6: Histologia das lesões e estadiamento de cada paciente. 

Paciente Histologia Estadio (TNM) 

1 CDI * T1N0M0=1 

2 CDI T1N0M0=1 

3 CDI T2N1M0=2 

4 CDis** TisN0M0=0 

5 CDis TisN0M0=0 

6 CLis*** TisN0M0=0 

*Carcinoma ductal invasor**Carcinoma ductal in situ***Carcinoma lobular in 

situ.  

Separando nossa amostra segundo a faixa etária de 50 anos, 3 

(0,7%) pacientes realizaram  tratamento cirúrgico quando menores que 50 anos 

e 6 (1,1%) quando maiores e iguais a 50 anos. Ao reclassificar nossa amostra 

segundo o critério não INCA e INCA observamos 7 (2%) e 2 ( 0,4%) pacientes 

que realizaram tratamento cirúrgico. 

O tratamento cirúrgico também foi realizado em lesões precursoras 

de câncer, além das histologias malignas encontradas citadas anteriormente (2 

carcinoma ductal invasor, 3 carcinoma ductal in situ e 1 carcinoma lobular in 
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situ), após cirurgia realizada em 9 pacientes, 2 pacientes apresentaram laudo 

de hiperplasia com atipia e 1 hiperplasia sem atipia. 

A proporção de pacientes que fizeram novos exames periódicos 

segundo a recomendação do programa de rastreamento do Ministério da 

Saúde foi a seguinte: nunca voltaram 684 (85%), 1 retorno 87 (10%), 2 retornos 

30 (4%) e mais de 3 retornos 7 (1%).Na figura 14 estão dispostos os valores 

absolutos encontrados na amostra. 

Figura 13: Proporção de pacientes que realizaram novas mamografias 

(Adesão ao Programa de Rastreamento) 
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CÁLCULO POR AMOSTRA (DADOS DERIVADOS): 

AUDITORIA BÁSICA CLINICAMENTE RELEVANTE,  

SOMENTE CASOS DE RASTREAMENTO 

FORMULÁRIO B 

PARÂMETRO A SER CALCULADO RESULTADOS* 

Número de Verdadeiro-Positivos (VP) 7 

Número de Falso-Positivos (FP) 

Três Definições: 

 

FP1 197 

FP2 10 

FP3 3 

Valor Preditivo Positivo 

Três Definições 

 

VPP1 (quão freqüentemente rastreamento 

anormais são cânceres) 

0,004 

VPP2 (quão freqüentemente biópsias 

recomendadas são cânceres) 

0,4 

VPP3 (quão freqüentemente biópsias 

realizadas são cânceres) 

0,7 

Taxa de Detecção de Câncer 9,1 

Porcentagem de Cânceres Invasivos com 

Linfonodos Axilares Negativos Encontrados 

50% 
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Porcentagem de Reconvocação (isto é, taxa 

de reconvocação) 

26,5% 

* Os números referem-se a itens do Formulário A. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tumor maligno mais incidente, após 

o câncer de pele não-melanoma, e a principal causa de morte por neoplasia 

entre mulheres no Brasil .A redução da taxa de mortalidade desta neoplasia 

depende essencialmente de um planejamento terapêutico adequado baseado 

em programas de rastreamento e detecção precoce . 

A mamografia ainda é considerada o exame de escolha para 

rastreamento populacional por ser o único método que demonstrou redução da 

mortalidade por câncer de mama. Segundo consenso publicado pelo Ministério 

da Saúde (2004), o rastreamento para câncer de mama no Brasil deve incluir 

exame clínico anual para mulheres acima de 40 anos e rastreamento 

mamográfico a cada dois anos para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 

anos. 

Em nosso estudo a maioria das mulheres participantes apresentou 

faixa etária entre 50 a 69 anos (55%), seguidas por mulheres < 50 anos (34%) 

e ≥ 70 anos (11%). A avaliação do rastreamento mamográfico realizado no ano 

de 2008 no A.C.Camargo Cancer Center mostrou alta incidência de câncer nas 

mulheres  na faixa etária não preconizada pelo Ministério da Saúde, que foi de 

45%. Estes índices podem estar relacionados ao tipo de convocação para o 

rastreamento realizado pelo hospital, que é de caráter oportunístico. Além 

disso, a mídia reforça constantemente a necessidade da realização da 

mamografia pelas mulheres, porém não ressalta a idade para o rastreamento. 

 

6.1 Classificações mamográfica 

 

Dos exames mamográficos realizados apresentou categoria BI-

RADS 2  51,2%, o que foi muito semelhante aos achados de Milani et al., 

Gebrin et al., Vieira et al. e Fernandes et al. que encontraram 49% , 39,5% 

,46,3% ,37,9% respectivamente. Por outro lado diferem do estudo de Azevedo 
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et al. que, em auditoria para controle de qualidade em Centro de Diagnóstico 

Mamário na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, encontraram que 

0,6% dos exames apresentou classificação BI-RADS  2 , como mostra na 

tabela 7. A categoria BI-RADS 3 da mamografia apresentaram prevalência de 

6,5%, o que foi muito semelhante aos achados de Gebrin et al, Vieira et al. e 

Azevedo et al., que encontraram respectivamente 4,9% ,7,5% ,6%. Por outro 

lado, diferem do estudo de Milani et al. que, em análise da prevalência 

presumida das alterações suspeitas e altamente suspeitas de câncer de mama 

em São Paulo, Brasil, utilizando critérios de BI-RADS, encontraram 0,6% na 

categoria BI-RADS  3 .Na categoria BIRADS 4 (2,1%) encontramos valores 

semelhantes somente nos trabalhos de Fernandes et al. e Azevedo et al. Na 

categoria BIRADS 0(24,1%) e 1(14,8%) não encontramos valores semelhantes 

em nenhum dos trabalhos e, na categoria BIRADS 5 (0,3%) os resultados 

foram semelhantes à todos . 

A taxa de reconvocação do nosso trabalho foi de 26,5%. Outros 

autores encontraram de 14,2 a 15,7% (Inglaterra28), 9,8% (Estados Unidos) e 

2,7% (Noruega29); e 14,4% e 12,5% (Estados Unidos); e 7,6% (Inglaterra 30). 

Schell et al.31 estimaram que as taxas de reconvocação que levariam a 

resultados ideais seriam de 10% na primeira mamografia realizada e 6,7% nas 

subsequentes. O texto do BI-RADS cita que seria desejável ter uma taxa de 

reconvocação de menos de 10%32. O valor encontrado neste estudo foi 

influenciado pela taxa de BI-RADS 0 que foi maior do que nos outros estudos. 

A elevada proporção de usg, 24% da amostra, reafirma o uso crescente deste 

exame como ferramenta complementar ao rastreamento.  

 

6.2 Estadio da doença ao diagnóstico 

 

Um dos fatores que influenciam fortemente a sobrevida é a extensão 

da doença no momento do diagnóstico. Apesar dos avanços científicos no 

controle do câncer de mama, grande parte dos países tem limitações 
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orçamentárias que restringem sua capacidade de melhorar as ações de 

detecção precoce, diagnóstico e tratamento da doença. Entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, existem diferenças marcantes no estágio 

da doença no momento do diagnóstico. Na Índia, entre 50% - 70% dos 

cânceres de mama são diagnosticados em estágio III ou IV (doença avançada 

ou metastática); nos EUA os percentuais são de 30% e na Europa de 38% 

(IARC, 2008). No Brasil, ainda carecemos de estudos que avaliem a sobrevida 

de pacientes com câncer de forma mais rotineira e continuada por longos 

períodos de tempo. No entanto, há estudos pontuais em algumas unidades 

especializadas e de referência (dados dos Registros Hospitalares de Câncer) 

que podem servir de exemplo para mostrar alguns resultados. Em pacientes 

atendidos no INCA, observou-se que para tumores de mama, a taxa de 

sobrevida geral, em cinco anos, foi de 52%. No estádio In Situ e IIa, a taxa de 

sobrevida foi de 80%; no estádio IIb, de 70%; no estádio IIIa, de 50%; no 

estádio IIIb, de 32%; e no estádio IV, de 5%. 

Dados do Integrador dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) 

entre 2000-2006 sobre o estadiamento do câncer de mama no Brasil mostram 

que cerca de 65% dos cânceres de mama são classificados como estágios II, 

III e IV. Em nosso trabalho, das 6 pacientes com resultado positivo para câncer, 

5 (83%) foram diagnosticadas nos estádios 0 e 1, sendo que somente 1 (17%) 

paciente possuía os linfonodos comprometidos, estadiada então como grau 2, 

como preconiza os programas de rastreamento mamográfico. O programa 

diagnosticou 6 casos de câncer de mama. A taxa de detecção global foi de 8 

casos por 1.000 exames realizados, valor esse próximo ao preconizado pelo 

BI-RADS, que é de 6 a 10 casos/1000 mamografias  e aos apresentados na 

Europa, onde estudo realizado na região de Valência, Espanha, a taxa de 

detecção de câncer por 1000 exames foi de 4,27  na Holanda a taxa foi de 5, 

na Tunísia de 4,9 e no México de 2,1 a cada 1000 exames de mamografia. Em 

outro estudo foram comparadas três grandes séries de rastreamento, nos quais 

dois foram realizados nos EUA e um no Reino Unido33. Suas análises 

revelaram que a taxa de detecção variou de 8,6 a 10,1 casos por 1000 exames 

nesses locais. 
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6.3 Valores preditivos positivos 

 

O valor preditivo positivo encontrado neste material foi de 3 % entre todas as 

mamografias lidas como anormais (VPP1) e 43% entre as pacientes que 

receberam indicação de biópsia (VPP2). O texto do BI-RADS cita como 

desejável um VPP1 de 5 a 10% e um VPP2 de 25 a 40%.O VPP1  foi 

influenciado pelas altas taxas de BI-RADS 0 encontrados nesta auditoria, pois 

como 2008  foi o primeiro ano de campanha, os profissionais estavam 

preocupados em monitorizar o retorno adequado das pacientes aumentando 

assim a taxa dessa categoria. 

 

6.4 Sismama 

Com o objetivo de atuar de forma mais prática e efetiva, e que 

pudesse se basear em dados de avaliação rápida, regular e seguros do câncer 

de mama, foi criado um sistema eletrônico de informação, o Sistema de 

Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA), que visa criar um 

banco de dados no Brasil, juntando dados de todas as regiões sobre a doença 

através da informatização padronizada da requisição de mamografia e de seu 

resultado. Um dos principais instrumentos que auxiliam a consolidação das 

ações de um programa de controle de câncer é a utilização de um sistema 

informatizado para gerenciamento das informações oriundas dos serviços de 

saúde, de modo a contribuir no monitoramento, planejamento e avaliação das 

ações desenvolvidas. O Instituto Nacional de Câncer (INCA), em parceria com 

o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

desenvolveu, em 2008, o Sistema de Informação do Controle do Câncer de 

Mama (SISMAMA) implantado nacionalmente em 2009. Constituem 

ferramentas gerenciais que fornecem dados sobre a população examinada, 

resultados dos exames, seguimento dos casos alterados, qualidade dos 

serviços, entre outras informações necessárias ao acompanhamento do 
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programa. Traduzindo a realidade dos estados e municípios e possibilitando o 

gerenciamento adequado das ações de detecção precoce do câncer de mama. 

A literatura nacional é escassa ao relatar a experiência em 

rastreamento organizado, dispondo apenas de rastreamento oportunístico 

decorrente de demanda ou oferta de serviços. Há a experiência de Porto 

Alegre, numa coorte definida, e a experiência do Hospital de Câncer de 

Barretos, numa população de uma área geográfica34. 

 

6.5 Limitações 

Algumas limitações do estudo devem ser destacadas: os prontuários 

do serviço daquele ano não eram padronizados não oferecendo dados sócio 

demográficos de todas as pacientes, o que seria muito interessante para a 

caracterização dessa amostra. Além da dificuldade de acesso a alguns dados 

nos obrigando à busca de informações nas evoluções da paciente descritas 

pelo médico. 

Em nosso questionário faltou adicionar item referente à mudança de 

classificação BIRADS após avaliação adicional com ultrassom ou estudos 

mamográficos, mas o mesmo não constava dos prontuários. 

 Não encontramos a informação nos prontuários se a mamografia 

realizada foi a primeira realizada na vida ou possuía exames anteriores. 
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7 CONCLUSÃO 

 

1. Os achados radiológicos de acordo com a classificação BI-RADS 

deste trabalho estão em consonância com os achados da literatura, porém os 

classificados como BI-RADS 0 estão acima dos estudos encontrados. A 

elevada proporção de usg, 184 do total da amostra, reafirma o uso crescente 

deste exame como ferramenta complementar ao rastreamento. Os índices de 

positividade para câncer também respeitam os níveis preconizados de 

suspeita: 10% de malignidade no BI-RADS 0, 22% no BI-RADS 4 e 100% no 

BI-RADS 5. As mulheres que foram submetidas ao rastreamento mamográfico 

diagnosticaram em sua maioria cânceres em estadios iniciais.  

2. Em seguimento de 4 anos apenas 15% das pacientes haviam 

retornado para novos exames de rastreamento.   
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 APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

O sistema de classificação BI-RADS do American College of Radiology (ACR) 

foi introduzido em 1993 com o objetivo de padronizar os laudos de Mamografia 

e orientar os médicos mastologistas quanto à chance de determinada lesão ser 

maligna, ajudando a conduzir a investigação. O BI-RADS tem normatizado a 

descrição e manejo dos achados identificados na Mamografia, facilitando assim 

a comunicação entre radiologistas e outros especialistas. A avaliação 

padronizada dos achados a partir de termos preditivos possibilita a 

estratificação do risco do paciente para manejo de decisões. É um trabalho de 

órgãos Americanos, entre eles, membros de vários Departamentos do Instituto 

Nacional do Câncer, de Centros de Controle e Prevenção da Patologia 

Mamária, da Administração de Alimentos e Drogas, da Associação Médica 

Americana, do Colégio Americano de Radiologia, do Colégio Americano de 

Cirurgiões e do Colégio Americano de Patologistas. Existe um vocabulário 

específico para a descrição de cada lesão e, ao final do laudo, é emitida uma 

classificação em categorias que variam de 0 (zero) a 5 (cinco), de acordo com 

o grau de suspeição dos achados, baseadas no Valor Preditivo Positivo (VPP) 

do exame para câncer de mama (Tabela 1). Propõe-se a adição da categoria 6 

para pacientes com resultados já confirmados de câncer de mama, na quarta 

edição do BI-RADS, que foi divulgado o Congresso Americano de Radiologia 

em dezembro de 2003, na cidade de Chicago, EUA. 
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CATEGORIA 0 Necessita avaliação adicional e\ou Mamografia anterior para comparação; 

achados precisam de estudo complementar. 

CATEGORIA 1 Negativo para neoplasia; mama normal. 

CATEGORIA 2 

(Achados 

Benignos) 

Fibroadenomas calcificados, múltiplas calcificações de doenças secretoras,cisto 

oleoso, lipomas, galactoceles e hamartomas, linfonodos intramamários, implantes 

e distorções arquiteturais relacionadas com a cirurgia prévia e sem nenhum sinal 

de recidiva, calcificações como puntiformes esparsas (lobulares), vasculares, 

cutâneas, “em pipoca”, “em agulha”, liponecrose, esteatonecrose microcística, 

esteatonecrose, fios de sutura, cápsula fibrosa do implante. 

CATEGORIA 3 

(Achados 

Mamográficos 

Provavelmente 

Benignos) 

Nódulo sólido circunscrito não calcificado; 

Assimetria focal ou global (sem núcleo denso); 

Conglomerado de microcalcificações puntiformes, monomórficas agrupadas de 

tamanho e densidade semelhantes, estruturas tubuliformes assimétricas (lesões 

palpáveis não serão incluídas nessa categoria) 

CATEGORIA 4 

(Achados 

Mamográficos 

Suspeitos de 

Malignidade- 

biópsia deve ser 

considerada.) 

4A-Baixa Suspeição 

Nódulos (limites parcialmente nítidos); cisto complicado; 

Calcificações (agrupadas, amorfas, heterogêneas). 

4B- Intermediária Suspeição 

Nódulos microlobulares, algumas espículas, papiloma; 

Calcificações (agrupadas ou em trajeto de ducto, com maior grau de 

pleomorfismo), estrutura tubuliforme assimétrica\ ducto solitário dilatado com 

secreção sanguinolenta ou serosa espontânea, distorção da arquitetura. 

4C- Moderada Suspeição 

Nódulos (irregularidade do contorno em 75%) 

Calcificações (pleomórficas mais acentuada, trajeto de ductos ou agrupadas). 

CATEGORIA 5 

(Altamente 

Sugestivo de 

Nódulos (forma irregulares limites indefinidos, imprecisos); 

Calcificações pleomórficas em forma de Y e X; massa espiculada com ou sem 

microcalcificações; 
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Tabela 1-*Classificação BI-RADS- último léxico para mamografia: categorias 

BI-RADS (avaliação mamográfica) 

Fonte : American College of Radiology  (ACR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malignidade) Nódulos e calcificações (possibilidade de componente intracanalicular). 

CATEGORIA 6 Biópsia prévia com diagnóstico de malignidade. 
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Apêndice 2 

O estadiamento do câncer de mama é baseado na classificação TNM (T: 

tumor, N:linfonodo, M: metástase).2004 6ª edição 

TNM - Classificação Clínica  

T - Tumor Primário  

TX- O tumor primário não pode ser avaliado  

T0- Não há evidência de tumor primário Tis Carcinoma in situ:  

Tis- (CDIS) Carcinoma ductal in situ  

Tis- (CLIS) Carcinoma lobular in situ  

Tis- (Paget) Doença de Paget do mamilo sem tumor na mama  

Nota: A doença de Paget associada com tumor é classificada de acordo com o  

tamanho do tumor . 

T1- Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T1mic- Microinvasão de 0,1 cm ou menos em sua maior dimensão  

Notas: Microinvasão é a extensão de células neoplásicas além da membrana  

basal, alcançando os tecidos adjacentes, sem focos tumorais maiores do que  

0,1 cm em sua maior dimensão. Quando há focos múltiplos de microinvasão,  

somente o tamanho do maior foco é utilizado para classificar a microinvasão 

(Não usar a soma dos focos individuais). A presença de múltiplos focos de  

microinvasão deve ser anotada como se faz com os carcinomas invasores  

extensos múltiplos.  

 T1a- Com mais de 0,1 cm, até 0,5 cm em sua maior dimensão  

 T1b- Com mais de 0,5 cm, até 1 cm em sua maior dimensão  
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 T1c- Com mais de 1 cm, porém não mais de 2 cm em sua maior dimensão  

T2- Tumor com mais de 2 cm, porém não mais de 5 cm em sua maior 

dimensão  

T3- Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão  

T4- Tumor de qualquer tamanho com extensão direta à parede torácica ou à  

pele, somente como descritos em T4a a T4d  

Nota: A parede torácica inclui costelas, músculos intercostais, músculo  

serrátil anterior, mas não inclui o músculo peitoral.  

 T4a- Extensão à parede torácica  

 T4b- Edema (inclusive "pele de laranja” ‘peau d'orange’), ou ulceração da  

pele da mama, ou nódulos cutâneos satélites confinados à mesma mama  

 T4c- Ambos (T4a e T4b), acima  

 T4d- Carcinoma inflamatório  

Nota: O carcinoma inflamatório da mama é caracterizado por um endurado 

difuso e intenso da pele da mama com bordas erisipelóides, geralmente sem 

massa tumoral subjacente. Se a biópsia de pele for negativa e não existir tumor 

primário localizado mensurável, o carcinoma inflamatório clínico (T4d) é 

classificado patologicamente como pTX. A retração da pele, do mamilo ou 

outras alterações cutâneas, exceto aquelas incluídas em T4b e T4d, podem 

ocorrer em T1, T2 ou T3, sem alterar a classificação.  

  

N- Linfonodos Regionais  

 NX -Os linfonodos regionais não podem ser avaliados (p. ex., por terem sido  

previamente removidos)  

N0- Ausência de metástase em linfonodos regionais  
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N1- Metástase em linfonodo(s) axilar(es), homolateral(ais), móvel(eis)  

N2- Metástase em linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is) fixo(s) ou metástase 

clinicamente aparente* em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is),  

na ausência de evidência clínica de metástase em linfonodo(s) axilar(es)  

N2a- Metástase em linfonodo(s) axilar(es) fixos uns aos outros ou a outras  

estruturas  

 N2b- Metástase clinicamente aparente* em linfonodo(s) mamário(s)  

interno(s), na ausência de evidência clínica de metástase em linfonodo(s)  

axilar(es)  

N3- Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es) homolateral(ais) com ou sem  

envolvimento de linfonodo(s) axilar(es); ou clinicamente aparente* em  

linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is), na presença de evidência  

clínica de metástase em linfonodo(s) axilar(es); ou metástase em linfonodo(s)  

supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem envolvimento de linfonodo(s)  

axilar(es) ou mamário(s) interno(s)  

Notas: *clinicamente aparente = detectado por exame clínico ou por estudos  

de imagem (excluindo linfocintigrafia).  

N3a- Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es)  

N3b- Metástase em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) e axilares  

N3c- Metástase em linfonodo(s) supraclavicular(es)  

  

M - Metástase à Distância  

MX- A presença de metástase à distância não pode ser avaliada  
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M0- Ausência de metástase à distância  

M1- Metástase à distância 
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Apêndice 3 

COLETA DE DADOS DA AMOSTRA: 

AUDITORIA BÁSICA CLINICAMENTE RELEVANTE - SOMENTE CASOS DE 

RASTREAMENTO 

                                           FORMULÁRIO A 

ITEM RESULTADOS 

1. Total de casos de rastreamento  

2. Total de casos de rastreamento, avaliação Categoria BI-RADS 0 

(necessita avaliação adicional por imagem) e casos de 

rastreamento que receberam avaliação Categoria BI-RADS 4 ou 5, 

sem avaliação adicional 

 

3. Total de casos de rastreamento, Avaliação Final Categoria BI-

RADS 4 

 

 

4. Total de casos de rastreamento, Avaliação Final Categoria BI-

RADS 5 

 

5. Total de casos com Avaliação Final Categorias BI-RADS 4 e 5 

que passaram por "core biopsy" ou punção aspirativa com agulha 

fina 

 

5 a. Número desses casos que eram malignos  

5 b. Número desses casos que eram benignos  

6. Total de casos com Avaliação Final Categorias BI-RADS 4 e 5 

que passaram por biópsia cirúrgica 

 

 6 a. Número desses casos que eram malignos  

6 b. Número desses casos que eram benignos  

7. Total de casos com Avaliação Final Categorias BI-RADS 4 e 5  
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que não tiveram seguimento, tiveram biópsia recusada ou o 

cirurgião optou por fazer o seguimento em vez de biópsia 

8. Total de cânceres achados que eram carcinoma ductal in situ  

 

9. Total de cânceres achados que eram carcinoma ductal invasivo 

ou carcinoma lobular invasivo 

 

10. Total de cânceres achados que eram carcinoma ductal invasivo 

ou carcinoma lobular invasivo e para os quais foi realizada 

amostragem axilar 

 

11. Número total de cânceres invasivos com < 1 cm  

12. Número total de cânceres invasivos que mostraram linfonodos 

axilares negativos à cirurgia 

 

NOTA: Os casos de Categoria BI-RADS 3 não estão listados aqui porque 

são considerados negativos. 

 

* ACR BI-RADS - Mammography. ACR Breast Imaging Reporting and Data 

System, Breast Imaging Atlas. Reston: American College of Radiology; 2003. 
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Apêndice 4 

CÁLCULO POR AMOSTRA (DADOS DERIVADOS): 

AUDITORIA BÁSICA CLINICAMENTE RELEVANTE,  

SOMENTE CASOS DE RASTREAMENTO 

FORMULÁRIO B 

PARÂMETRO A SER CALCULADO CÁLCULO** RESULTADO 

Número de Verdadeiro-Positivos (VP) 5a + 6a  

Número de Falso-Positivos (FP) 

Três Definições: 

  

FP1 2-VP  

FP2 5b + 6 b + 7  

FP3 5b + 6b  

Valor Preditivo Positivo 

Três Definições 

  

VPP1 (quão freqüentemente rastreamento 

anormais são cânceres) 

[VP]/2  

VPP2 (quão freqüentemente biópsias 

recomendadas são cânceres) 

[VP]/[VP+FP2]  

VPP3 (quão freqüentemente biópsias 

realizadas são cânceres) 

[VP]/[VP+FP3]  

Taxa de Detecção de Câncer ([VP]/[l])xl000  

Porcentagem de Cânceres Mínimos 

(Cânceres Invasivos <1 cm ou Cârcinoma 

([8+ll]/[VP])xl00  
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Ductal in Situ) Encontrados 

Porcentagem de Cânceres Invasivos com 

Linfonodos Axilares Negativos Encontrados 

([12]/[10]xl00  

Porcentagem de Reconvocação (isto é, taxa 

de reconvocação) 

([2]/[l])xl00  

* ACR BI-RADS - Mammography. ACR Breast Imaging Reporting and Data 

System, Breast Imaging Atlas. Reston: American College of Radiology; 2003.  

** Os números referem-se a itens do Formulário A. 
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Apêndice 5 

 

Análise de Dados de Auditoria Médica: Metas Desejáveis 

VPP1baseado em exame de rastreamento anormal 5-10% 

VPP2 quando biópsia (cirúrgica, aspiração com agulha fina 

ou "core biopsy") é recomendada 

25-40% 

Tumores encontrados - Estádio 0 ou 1 >50% 

Tumores encontrados - Câncer mínimo *Câncer mínimo é o 

câncer invasivo < 1 cm ou o carcinoma ductal in situ. 

>30% 

Axila positiva <25% 

Cânceres encontrados por 1.000 casos 2-10 

Cânceres prevalentes encontrados por 1.000 exames 

realizados pela primeira vez 

6-10 

Cânceres incidentes encontrados por 1.000 exames de 

seguimento 

2-4 

Taxa de reconvocação <10% 

Sensibilidade (se mensurável) >85% 

Especificidade (se mensurável) >90% 
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Apêndice 6 

 

Ficha para coleta de dados 

 1.RGH 

 2. Ano de nascimento 

 3. Nome 

 4. Procedência (1) SP (2) BA (3) MG (9) não encontrado 

 5. Naturalidade (1) SP (2) BA (3) MG   (4)RN   (5)CE   (6)PE   (7)PB   (8)MA   

(10)PR   (11)RS   (12)RJ   (13)AL   (14)PA   (15)PI   (16)SE   (17)MS    (9)NE   

 6. Nacionalidade (1) Brasileira (2) Boliviano (3) Espanhol (4) Português (5) 

Paraguaio (9) NE 

 7. Raça (1) Branca (2) negra (3) amarela (4) parda (9) Não encontrada  

 8. Estado civil (1) solteiro (2) casado (3) desquitado\divorciado (4) viúvo (9) 

Não encontrada 

 9. Profissão     (1) Aposentado (2) Do lar (3) Atendente (4) Técnico em 

enfermagem (5) Escriturária de banco (6) Vendedor  (7)Cabelereira  (8)Lixeira  

(10)Servente  (11)Ascensorista  (12)Manicure  (13)Empregada doméstica  

(14)Costureira  (15)Professora  (16)Corretor de imóveis  (17)Autônomo  

(18)Cozinheira  (19)Nutricionista  (20)Enfermeiro  (21)Auxiliar de escritório  

(22)Leiturista  (23) Açougueiro                   (9) Não encontrada 

10. Menarca idade                                (9) Não encontrada * idade 9 anos=99 

11. Menopausa     idade                         (9) Não encontrada (0) Não se aplica 

12. Partos (1) sim (2) não (9) Não encontrados 

13. Tipo  

(1) Parto normal (2) Parto cesárea (3) Aborto (9) Não encontrado (0) Não se 

aplica 

14. Reposição hormonal     (1) Sim (2) Não (9) Não encontrado (0) Não se 

aplica 

15. Tabagista (1) Sim (2) Não (9) Não encontrado 

16. Etilista (1) Sim (2) Não (9) Não encontrado 
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17. Antecedentes familiares de câncer de mama (1) Sim (2) Não (9) Não 

encontrado 

18. Grau de parentesco (1) Filha (2) Mãe (3) Avó (4) Irmã (5) Prima (6) Pai (7) 

Tia  

(9) Não encontrado (0) Não se aplica 

19. Antecedentes pessoais de Ca de mama (1) Sim (2) Não (9) Não encontrado 

20. Mamografia     

BI RADS (0) (1) (2) (3) (4) (5) (9) 

20.1) Data_________________ 

21. Nódulo (8) ausente  

21.1) Contornos   

(1) Espiculado (2) Irregulares       (3) Parcialmente definido (4) Parcialmente 

obscurecidos (5)Microlobulados       (6) Lobulados    (7) Regulares , lisos, 

bocelados,circunscrito   (8) Ausente (9) Não encontrado (0)Não se aplica  (10) 

Halo heterogêneo 

 

21.2) Tamanho _______________________mm   (8) ausente 

21.3) Distribuição  

(1) Isolada (2) Esparsas (3) Agrupada (4) associadas à calcificação   

(5) Com finas calcificações parietais grosseiras (6) Com centro 

radiotransparente (8) Ausente  

(9) Não encontrada 

21.4) Localização  

(1) QIM (2) QSM (3) QSL (4) QIL (5) JQQSS (6) JQQII (7)Retroareolar (8) 

Ausente   

(9) Não encontrado (10) Axilar (11) QSD (12) JQQLL (13) JQQMM (14) QID  

22. Assimetria 

22.1)  (1) Focal  (2) Global (8) Ausente 

22.2) (1) Regular  (2) Irregular (8) Ausente (9)não encontrado 
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22.3)  Na compressão focal   (1) alterada   (2) inalterada (3) parcialmente 

alterada  (8) Ausente (9) Não encontrado 

23.Calcificações 

23.1)  (1) Micro (2) Macro ou calcificação (8) Ausente  (9) Não encontrada (0) 

Não se aplica 

23.2)  Distribuição  

(1) Agrupadas ou focais , de permeio             (2)Segmentares            

(3)Difusas ou Esparsas             

(4) Lineares                               (5) Regionais                    (6) Isoladas         

(8)Ausente          (9) Não encontrada 

 

23.3)Forma 

(1) Arredondadas (>0.5mm) ou Puntiformes (<0.5mm)  

(2) Irregulares ou pleomóficas\Heterogêneas\Amorfas 

(3) Granulares 

(4) Tênues 

(5) Anelares 

(6) Com centro radiotransparente 

(7) Grosseiras 

(8) Ausente 

(9) Não encontrado 

(10)  Com calcificações grosseiras de permeio 

(11) Semilunares 

23.4)Localização 

(1) QSL 

(2) QSM 

(3) QIL 

(4) QIM 
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(5) JQQSS 

(6) JQQII 

(7) JQQLL 

(8) Ausente 

(9) Não encontrado 

(10) Retromamilar 

(11) JQQMM 

(12) Retroareolar 

24. Ultrassonografia     (1) Sim (2) Não (9) Não encontrada 

25. Sinais de malignidade no Ultrassom presentes 

(1) Nódulo sólido hipoecóico (2)Ecotextura Heterogênea   (3)Parede Irregular   

(4) Atenuação posterior (5) Eixo AP>Transverso (0) não se aplica 

26.Outros achados no Ultrassom 

(1) Abcessos 

(2) Ectasia ductal 

(3) Cistos septados\ Complexos 

(4) Cistos confluentes\ Agrupados 

(5) Cistos com vegetação no interior 

(6) Cistos com debris 

(7) Linfonodos intra mamários não habituais 

(9) Não encontrado  

(0) Não se aplica 

(10) Imagem nodular 

(11) Cistos simples 

(12) Ausência de lesões 

(13) Nódulo sólido  
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(14) Calcificações grosseiras esparsas 

(15) Nódulo com borda angulada B4 

(16) Cisto de conteúdo espesso 

(17) Calcificação focal 

(18) Lipoma 

(19) Proeminência Ductal 

 

27. Biópsia 

(1) Core (2) Mamotomia (3) PAAF (9) Não encontrado (0) Não realizou 

28. Agulhamento 

(1) Fio (2) Roll (9) Não encontrado (0) Não se aplica 

29. Laudo anátomo-patológico 

(1) Ca ductal invasor 

(2) Ca ductal in situ 

(3) Ca lobular invasor 

(4) Ca lobular in situ 

(5) Hiperplasia com atipia 

(6) Hiperplasia sem atipia 

(7) Tumor filoide 

(8) Fibroadenoma 

(10) Papiloma 

(11) Carcinoma invasivo tipo especial 

(12) Lesão esclerosante 

(13) Cicatriz Radial 

(14) Cisto simples 

(15) Fibrose estromal 
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(16) Negativo para neoplasia 

(17) Mastopatia fibrosa com ectasia ductal 

(9) Não encontrado 

(0) Não se aplica 

30.Cirurgia   

Tipo 

(1) Nodulectomia 

(2) Quadrantectomia, Ressecção segmentar 

(3) Mastectomia 

(4) Adenomastectomia 

(5) Outros 

(9) Não encontrado 

(0) Não se aplica 

31. Linfadenectomia 

(1) sim (2) Não (9) Não encontrado (0) Não se aplica 

32. Laudo da cirurgia 

Tipo histológico 

(1) Ca ductal invasor 

(2) Ca ductal in situ 

(3) Ca lobular invasor 

(4) Ca lobular in situ 

(5) Hiperplasia com atipia 

(6) Hiperplasia sem atipia 

(7) Tumor filóide 

(8) Fibroadenoma 

(10) Papiloma 
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(11) Carcinoma invasivo tipo especial 

(12) Lesão esclerosante 

(13) Cicatriz Radial 

(14) Outros_______________________ 

(9) Não encontrado 

(0) Não se aplica 

33. Grau de malignidade  

33.1) Histológico  (1) (2) (3) 

33.2) Nuclear (1)  (2)  (3)  (4) 

33.3) Invasão  (1) Não (2) Vascular (3) Linfática (4) Perineural 

33.4) Linfadenectomia (1) Não   (2) N1  (3) N2  (4) N3 

33.5) Linfonodos comprometidos (1) Sim  (2) Não  (9) Não encontrado  (0) Não 

se aplica 

 34. Data da cirurgia  ____________________ 

35. Mamografia subsequente     (1) Sim  (2) Não   

36. Data MMG_____________ 

37. BI RADS (0) (1) (2) (3) (4) (5) (9) 

38. Ultrassonografia subsequente (1) Sim (2) Não 

39. Data USG_______________ 

40. Mamografia subsequente     (1) Sim (2) Não 

41. Data MMG_____________ 

42. BI RADS (0) (1) (2) (3) (4) (5) (9) 

43. Ultrassonografia subsequente (1) Sim (2) Não 

44. Data USG_______________ 

45. Mamografia subsequente     (1) Sim (2) Não  

46. Data MMG_____________ 

47. BI RADS (0) (1) (2) (3) (4) (5) (9) 
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48. Ultrassonografia subsequente (1) Sim (2) Não 

49. Data USG_______________ 

50. Mamografia subsequente     (1) Sim (2) Não  

51. Data MMG_____________ 

52. BI RADS (0) (1) (2) (3) (4) (5) (9) 

53. Ultrassonografia subsequente (1) Sim (2) Não 

54. Data USG_______________ 

55. Exame complementar indicado: 

(1) Magnificação (2) USG (9) Não encontrado 

56. Ressonância Nuclear Magnética 

(1) Sim (2) Não  

56.1 BI-RADS Ressonância 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
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IMAGEM MULTIMODALIDADE NA OTIMIZAÇÂO DO RASTREAMENTO DO 

CÂNCER DE MAMA - REVISÃO DA LITERATURA. 

 

Abstract: 

O câncer de mama é o segundo tumor maligno mais incidente 

e a principal causa de morte por neoplasia entre mulheres no Brasil. A 

mamografia ainda é considerada o exame de escolha para rastreamento 

populacional por ser o único método que demonstrou redução da mortalidade 

por câncer de mama. No entanto, a sensibilidade da mamografia de 

rastreamento depende de fatores como idade da paciente, densidade do tecido 

mamário e uso de terapia de reposição hormonal. Deste modo, para pacientes 

jovens ou com as mamas densas que apresentem alto risco de câncer de 

mama, outros métodos de imagem podem ser associados à mamografia, com o 

objetivo de aumentar a sensibilidade do rastreamento.O objetivo deste trabalho 

é fazer uma revisão da literatura sobre o papel dos diferentes métodos de 

imagem no rastreamento para câncer de mama, com ênfase nas pacientes de 

alto risco. Não existem estudos prospectivos que permitam sustentar uma 

recomendação específica ou estabelecer um consenso quanto à forma de 

utilização dos diversos métodos no rastreamento do câncer de mama na 

população de alto risco, mas diretrizes recentemente revisadas favorecem o 

uso da ressonância magnética anual em associação com a mamografia nesta 

população. 

 

Keywords: breast cancer; screening; mammography, MRI 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tumor maligno mais incidente, 

após o câncer de pele não-melanoma, e a principal causa de morte por 
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neoplasia entre mulheres no Brasil 1.A redução da taxa de mortalidade desta 

neoplasia depende essencialmente de um planejamento terapêutico adequado 

baseado em programas de rastreamento e detecção precoce 2. 

A mamografia ainda é considerada o exame de escolha para 

rastreamento populacional por ser o único método que demonstrou redução da 

mortalidade por câncer de mama. Segundo consenso publicado pelo Ministério 

da Saúde (2004), o rastreamento para câncer de mama no Brasil deve incluir 

exame clínico anual para mulheres acima de 40 anos e rastreamento 

mamográfico a cada dois anos para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 

anos. Além disso, mulheres com elevado risco de câncer de mama devem ser 

submetidas ao exame clínico e à mamografia anualmente a partir dos 35 anos 

de idade 3. 

No entanto, a sensibilidade da mamografia de rastreamento 

depende de fatores como idade da paciente, densidade do tecido mamário e 

uso de terapia de reposição hormonal. Deste modo, para pacientes jovens ou 

com as mamas densas que apresentem alto risco de câncer de mama, outros 

métodos de imagem podem ser associados à mamografia, com o objetivo de 

aumentar a sensibilidade do rastreamento 4. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura 

sobre o papel dos diferentes métodos de imagem no rastreamento para câncer 

de mama, com ênfase nas pacientes de alto risco. 

 

Definindo Alto Risco 

 

O câncer de mama é considerado uma doença multifatorial, 

sendo os principais fatores de risco a idade, exposição ao estrógeno e 

predisposição genética. Outros fatores de risco importante incluem dados 

clínicos, como densidade do tecido mamário, história de irradiação torácica 

entre 15 e 30 anos ou presença de lesões mamárias de alto risco em biópsia 

prévia, como hiperplasias atípicas e carcinoma lobular in situ 5. 
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Muitas mulheres vão apresentar história familiar de câncer de 

mama, no entanto, a maioria delas não apresenta predisposição genética que 

aumente substancialmente o risco de desenvolver este tipo de câncer durante 

a vida. Alterações genéticas relacionadas ao câncer podem ocorrer tanto em 

células de linhagem somática quanto em células germinativas. A grande 

maioria ocorre em nível somático em células específicas do tecido em que se 

desenvolve a neoplasia. Quando mutações relacionadas ao desenvolvimento 

do câncer ocorrem na linhagem germinativa de um indivíduo, elas podem ser 

transmitidas hereditariamente para os descendentes, sendo a grande maioria 

dos tumores hereditários causados, predominantemente, por mutações 

germinativas em genes de alta penetrância, como o BRCA 1 e BRCA 2. Os 

tumores hereditários da mama correspondem de 5 a 10% de todos os 

diagnósticos de câncer de mama e geralmente manifestam-se em idade 

precoce (antes da menopausa) acometendo vários indivíduos em mais de uma 

geração da família 6. 

Vários modelos têm sido desenvolvidas para predizer o risco 

de câncer de mama combinando os principais fatores de risco. O objetivo 

dessas ferramentas é para estratificar as mulheres em categorias de risco que 

podem ser usadas para determinar as estratégias de rastreamento e indicar 

possíveis terapias profiláticas. A mais utilizada dessas ferramentas é o “Breast 

Cancer Risk Assessment Tool”, desenvolvido pelo National Cancer Institute e 

disponível no seu site (http://www.cancer.gov/bcrisktool/). Esta ferramenta 

prevê a probabilidade de uma mulher ter um diagnóstico de câncer de mama 

nos próximos cinco anos e em toda a sua vida, e inclui os seguintes fatores de 

risco: idade atual, raça, idade da menarca, idade da primeira gestação, o 

número de parentes de primeiro grau com câncer de mama, o número de 

biópsias de mama anteriores e seu resulado. Uma outra ferramenta, o 

BRCAPRO, pode ser utilizada para calcular a probabilidade de uma mulher 

portadora de mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 desenvolver câncer de 

mama (http://www4.utsouthwestern.edu/breasthealth/cagene/default.asp). 
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Não existe um consenso quanto à definição de alto risco entre 

diferentes sociedades especializadas em todo o mundo. 

O Ministério da Saúde define risco elevado para 

desenvolvimento do câncer de mama, mulheres com história familiar de pelo 

menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de 

câncer de mama antes dos 50 anos de idade; mulheres com história familiar de 

pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama 

bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária; mulheres com história 

familiar de câncer de mama masculino; mulheres com diagnóstico 

histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou carcinoma lobular 

in situ3. 

A American Cancer Society (ACS) inclui como alto risco as 

pacientes com mutação genética BRCA1 ou BRCA2 conhecida; que tenham 

um parente de primeiro grau (pais, irmãos ou filhos) com mutação BRCA1 ou 

BRCA2 e ainda não realizaram testes genéticos; que tenham risco de 

desenvolver câncer de mama durante a vida maior ou igual a 20% de acordo 

com ferramentas para avaliação dos fatores de risco baseados em história 

familiar; que tenham sofrido radioterapia na região do tórax entre 10 e 30 anos 

de idade; que tenham síndrome de Li-Fraumeni, Cowden ou Bannayan-Riley-

Ruvalcaba, ou alguma destas síndromes em parentes de primeiro grau 7. 

 

Idade para início e fim do rastreamento 

 

Na população geral 

 

A revisão das evidências induz a apoiar vigorosamente a 

triagem mamográfica de mulheres entre 50 e 69 anos com um intervalo nunca 

superior a dois anos, já que esse intervalo foi adotado na maioria dos ensaios 
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clínicos e representou um impacto real sobre a mortalidade por câncer de 

mama 8. 

Nas mulheres entre 40 a 49 anos a indicação de rastreamento 

é controversa. Como nessa população a incidência de câncer é menor e existe 

uma maior frequência de mamas densas, o número de mulheres submetidas a 

rastreamento para se evitar uma morte por câncer é consideravelmente maior. 

No entanto, vários estudos comprovaram o benefício do rastreamento 

mamográfico também nesta população, apesar de inferior ao benefício obtido 

nas pacientes entre 50 e 69 anos. Deste modo, a maioria das sociedades 

nacionais e internacionais tem sugerido também o rastreamento nesta faixa 

etária 9. 

Para as mulheres abaixo de 40 anos sem alto risco de 

desenvolver câncer de mama, o rastreamento mamográfico não é 

recomendado devido à baixa frequência do tumor, menor sensibilidade da 

mamografia e maior radiossensibilidade do parênquima 10. 

Para mulheres acima dos 70 anos, a decisão de suspender o 

rastreamento deve ser individualizada, considerando-se a saúde global, 

comorbidades e a expectativa de vida. Os fatores que pesam contra o 

rastreamento nesta faixa etária são maior frequência de tumores com bom 

prognóstico, menor expectativa de vida e maior chance de morrer por outras 

causas 11. 

 

Na população de alto risco 

 

O momento do início do rastreamento em pacientes de alto 

risco deve ser individualizado e decidido entre o médico e a paciente, levando 

em conta circunstâncias individuais de cada um e suas preferências, porque as 

evidências são limitadas em relação à melhor idade do início do rastreamento 

12,13. 
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Em geral, o rastreamento para maioria das mulheres com alto 

risco deve começar a partir dos 30 anos ou 10 anos antes da idade do familiar 

mais jovem com câncer de mama, no momento do diagnóstico. Para pacientes 

com história de irradiação torácica, o rastreamento deve ser iniciado 8 a 10 

anos após o fim da radioterapia e, para aquelas com diagnóstico de câncer de 

mama ou lesões precursoras, a partir do momento deste diagnóstico. O 

rastreamento com mamografia não deve ser realizado de rotina em paciente 

abaixo de 25 anos devido à maior radiossensibilidade da mama. 

 

Exame clínico e auto-exame das mamas no rastreamento 

 

Não existem evidências suficientes na literatura para o uso do 

exame clínico das mamas como ferramenta de rastreamento. Em mulheres 

com alto risco para a neoplasia mamária que foram realizados exame clínico 

das mamas, relatou-se sensibilidade que variou entre 5 e 50% 14,15. 

O Exame Clínico das mamas varia com o tamanho do tumor. 

No documento de consenso do Ministério da Saúde foi recomendado que o 

exame clínico deve fazer parte do atendimento integral à saúde da mulher , 

devendo ser realizado em todas as consultas clínicas, independente da faixa 

etária. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, o consenso 

recomenda que o exame físico seja realizado anualmente a partir dos 40 anos 

3. No entanto, outros consensos internacionais não recomendam mais o exame 

clínico das mamas para rastreamento 15. 

O auto-exame das mamas não deve ser utilizado como método 

de rastreamento. Os estudos que avaliaram esta metodologia não 

demonstraram benefício na detecção do câncer de mama, mortalidade ou 

estágio dos tumores detectados. Além disso, houve um aumento significativo 

no número de biópsias em lesões benignas nas mulheres que realizavam o 

auto-exame 16,17. 
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Papel da Mamografia no Rastreamento 

 

A mamografia é considerada o exame de escolha para 

rastreamento populacional por ser o único método que se mostrou custo-efetivo 

e demonstrou redução da mortalidade por câncer de mama. O rastreamento 

anual é capaz de reduzir de 20 a 35% a mortalidade por este tipo de câncer em 

mulheres entre 50 e 69 anos e em um menor percentual em mulheres entre 40 

e 49 anos 18. A redução da mortalidade ocorre pois a maior parte dos tumores 

identificados no rastreamento são pequenos, assintomáticos, e sem 

disseminação para linfonodos axilares. A vantagem da mamografia na 

identificação desses tumores em fase inicial se deve principalmente à 

capacidade de avaliação das microcalcificações, que muitas vezes são a única 

manifestação inicial do câncer e não são bem caracterizadas em outros 

métodos. Cerca de 80% dos tumores identificados no rastreamento 

mamográficos apresentam linfonodos axilares negativos. 

A maioria das sociedades recomendam o rastreamento 

mamográfico a cada um ou dois anos 3,4,7,8,15,16. No entanto, dados 

relativos à freqüência da mamografia de rastreamento são limitados na 

literatura. Os estudos que compararam o rastreamento anual com o bianual, 

desmonstraram que o primeiro proporciona um número maior de 

reconvocações e biópsias desnecessárias, sem aumento significativo na 

detecção de cânceres de mama. Como em geral os tumores em mulheres mais 

jovens crescem mais rápido que nas mulheres mais velhas, intervalos mais 

longos podem ser utilizados nas mulheres acima de 50 anos e intervalos 

menores nas mulheres abaixo dos 50 anos. 

A sensibilidade da mamografia de rastreamento depende de 

fatores como idade da paciente, densidade do tecido mamário e uso de terapia 

de reposição hormonal, assim como da qualidade da imagem e experiência do 

radiologista leitor do exame. Por exemplo, a sensibilidade aumenta de 63% nas 

pacientes com mamas densas para 87% naquelas com mamas 

predominantemente adiposas. Em relação à faixa etária, a sensibilidade 
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aumenta de 68% nas mulheres entre 40 e 44 anos para 83% nas mulheres 

entre 80 e 89 anos 19. Outros fatores que podem dificultar o diagnóstico 

mamográfico de câncer de mama incluem a presença de implantes mamários e 

alterações pós-terapêuticas. Nessas situações outros métodos diagnósticos, 

como ultrassonografia (US) e ressonância magnética (RM), têm sido utilizados 

de forma complementar na detecção, avaliação e estadiamento do carcinoma 

de mama. 

Não existe diferença significativa na detecção de câncer pela 

mamografia convencional ou digital na população geral. Nas mulheres abaixo 

de 50 anos ou com mamas densas, a mamografia digital apresenta uma 

sensibilidade discretamente maior do que a mamografia convencional, no 

entanto, também está associada a um maior número de resultados falso-

positivo 20. 

Apesar das diversas recomendações, uma revisão sistemática 

da literatura apresentada na biblioteca Cochrane demonstrou que a maioria dos 

estudos que demonstrou benefício do rastreamento mamográfico não avaliou a 

causa da morte e se esta estava relacionada ao câncer de mama, o que pode 

ter produzido um viés a favor do rastreamento. Além disso,segundo dados 

desses estudos, estima-se que até 30% dos cânceres de mama diagnosticados 

no rastreamento são considerados sobrediagnósico, ou seja, tumores de baixo 

grau diagnosticados precocemente que não teriam significado clínico 21. 

 

 Papel da Ultrassonografia no Rastreamento 

 

A US mamária é habitualmente indicada para avaliação 

complementar de áreas suspeitas na mamografia ou exame clínico, sendo 

capaz, por exemplo, de diferenciar lesões sólidas de císticas. Esta modalidade, 

apesar de ser equipamento e examinador dependente, tem demonstrado bom 

custo-benefício e acurácia para diagnóstico de lesões mamárias 22. 
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A US não deve ser utilizada como único método de 

rastreamento inicial, principalmente por não ser capaz de avaliar 

adequadamente as microcalcificações. No entanto, pode ser utilizada como 

método complementar para rastreamento em pacientes jovens, com mamas 

densas e alto risco de câncer de mama, devido à baixa sensibilidade da 

mamografia nesta população. O rastreamento com US associado à mamografia 

aumenta em cerca de 40% a detecção do cancer nesta população. No entanto, 

apesar de aumentar o rendimento do rastreamento mamográfico, também há 

um aumento nos resultados falso-positivos e número de procedimentos 

desnecessários 23-25. 

A US mamária pode ser utilizada como rastreamento para as 

mulheres de alto risco que não podem ser submetidas à RM por algum motivo, 

gestantes ou que não possam ser submetidas a radiação necessária para 

mamografia. 

 

Papel da Ressonância Magnética no Rastreamento 

 

A RM das mamas está sendo cada vez mais utilizada como 

método adjunto na detecção, caracterização e planejamento terapêutico do 

câncer de mama. Este método apresenta maior sensibilidade que a 

mamografia e US devido a capacidade de avaliar a vascularização do tecido 

mamário após a injeção endovenosa do contraste paramagnético com 

Gadolínio (Gd-DTPA). Devido à neoangiogênese e à permeabilidade vascular 

aumentada, a maioria dos carcinomas apresenta impregnação focal e precoce 

pelo contraste endovenoso, ao contrário da maioria das lesões benignas. Além 

disso, a RM possui maior acurácia em avaliar o tamanho e as características 

morfológicas do tumor, bem como na detecção de lesões multifocais 26. As 

principais indicações de RM das mamas em nosso meio são: achados 

inconclusivos na mamografia e/ou US; avaliação de recidiva tumoral/tecido 

fibrocicatricial após cirurgias mamárias; estadiamento/planejamento cirúrgico; e 

rastreamento de pacientes de alto risco 27. 
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Apesar de apresentar uma elevada sensibilidade para o 

diagnóstico de câncer de mama (86-96%), a especificidade da RM mamária é 

apenas moderada na maioria dos estudos 28. Em uma metanálise de 44 

estudos avaliando a acurácia da RM em pacientes com lesões mamárias, a 

especificidade combinada do método foi de 72% 29. Os resultados falso-

positivos estão habitualmente associados a lesões de alto risco como 

carcinoma lobular in situ e hiperplasias atípicas, além de alterações 

fibrocísticas e lesões benignas como fibroadenomas, papilomas, linfonodos, 

dentre outras. 

Ainda não existem na literatura trabalhos que demonstrem 

redução da mortalidade por câncer de mama pelo rastreamento com RM. No 

entanto, os estudos publicados até então demonstram que a adição da RM à 

mamografia e US pode aumentar em até 44% a sensibilidade do rastreamento 

nas pacientes de alto risco 30-35.Devido ao alto custo e baixa especificidade, 

não está indicado rastreamento com RM em mulheres com baixo risco. 

A ACS publicou consensos para o uso da RM no rastreamento, 

levando em consideração evidências disponíveis na literatura de eficácia e 

efetividade, estimativas de risco para várias populações, e opiniões de 

consenso de especialistas onde não existiam evidências 7. Segundo estes 

consensos, o rastreamento com RM deve ser recomendado como um adjunto à 

mamografia, baseado em evidências, para pacientes com mutação conhecida 

nos genes BRCA e seus parentes de primeiro grau que não tenham sido 

testados; e indivíduos com risco entre 20-25% ou maior de risco de ter câncer 

de mama durante a vida. Baseada em opiniões de consensos de 

especialistas,RM de rastreamento anual também é recomendada para: 

pacientes que tenham recebido radioterapia torácica entre 10 e 30 anos; 

aqueles com síndromes Li-Fraumeni, Cowden, ou Bannayan-Riley-Ruvalcaba e 

parentes de primeiro grau destes pacientes com as síndromes anteriormente 

citadas. 

O painel da ACS concluiu que não existem evidências 

suficientes para recomendar a favor ou contra o rastreamento com RM para 

mulheres com 15-20% de risco de desenvolver câncer de mama durante a 
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vida; aquelas com carcinoma lobular in situ ou hiperplasia atípica em biópsias 

prévias; mulheres com parênquima mamário extremamente denso ou 

heterogêneo à mamografia; ou mulheres com história pessoal de câncer de 

mama, incluindo carcinoma ductal in situ. A RM de rastreamento não deve ser 

recomendada para pacientes com menos de 15% de risco de ter câncer de 

mama durante a vida 7. 

 

Mais recentemente, o American College of Radiology (ACR) e 

a Breast Imaging Society (BIS) também publicou consensos para rastreamento 

do câncer de mama, incluindo a RM das mamas 4. As suas recomendações 

para inclusão da RM de mamas no rastreamento anual foram similares à da 

ACS. No entanto, o ACR\BIS também recomendam uma única rodada de 

rastreamento pela RM para mulheres com câncer da mama diagnosticada 

recentemente, principalmente para avaliação da mama contralateral. 

 

CONCLUSÕES 

 

Para a população geral a mamografia é uma ferramenta 

eficiente no rastreamento no câncer de mama, permitindo a identificação de 

tumores em fase inicial e a redução da mortalidade por este tipo de neoplasia. 

Para a população de alto risco, principalmente para mulheres mais jovens e 

com mamas densas, a mamografia apresenta uma sensibilidade reduzida. 

Nestes casos, outros métodos de imagem, como US e principalmente RM, 

devem ser utilizados de forma complementar para aumentar a detecção do 

câncer de mama. Não existem estudos prospectivos que permitam sustentar 

uma recomendação específica ou estabelecer um consenso quanto à forma de 

utilização dos diversos métodos no rastreamento do câncer de mama na 

população de alto risco, mas diretrizes recentemente revisadas favorecem o 

uso da RM anual em associação com a mamografia nesta população. 
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