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EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO DO 
CÂNCER DE MAMA

Introdução
Epidemiologia, por definição, é o estudo da ocorrência de eventos relativos à saúde em 
populações humanas (1).

O reconhecimento dos fatores de risco de uma patologia e seu adequado manejo 
quanto ao rastreio, tratamento e prevenção, são de essencial importância em termos de 
saúde pública, visando uma diminuição de sua incidência e, por conseguinte, de sua 
prevalência.

O câncer de mama é a forma de câncer mais comum entre mulheres de países 
industrializados, perfazendo aproximadamente, 18% de todos os tumores femininos. 
Embora a mortalidade esteja diminuindo em alguns países o câncer de mama ainda 
representa a causa mais frequente de mortes em mulheres entre 35 – 55 anos.

O amplo entendimento dos fatores de risco para câncer de mama que afetam as mulheres 
resulta numa melhor compreensão daqueles processos biomoleculares que levam à 
doença e permite aos profissionais da saúde oferecer informação, respostas objetivas 
e aconselhamento aos questionamentos suscitados pelas pacientes. O objetivo final 
dessas estratégias é reduzir a ansiedade das pacientes e melhorar consideravelmente a 
abordagem e o manejo de uma mulher de risco ou não, facilitando a implementação, o 
planejamento e a adoção de estratégias preventivas para o câncer de mama.

Conceitos Básicos (1):
Coorte: 
Um grupo de pessoas que possuem algum fator em comum.

Incidência: 
Taxa de ocorrência de novos casos de uma doença ou distúrbio em um período específico 
de tempo.

Prevalência: 
Número existente de casos em um momento específico.

Ricardo A. Boff, Felipe Z. Sauer
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Sobrevivência: 
Tempo entre o diagnóstico de uma doença e o óbito.

Mortalidade: 
Número total de óbitos, em local e períodos determinados, pelo número total de pessoas 
no mesmo local, na metade do tempo.

Risco Relativo: 
Ocorrência de um evento na coorte exposta a um fator de risco, dividida pela ocorrência 
na coorte não exposta ao mesmo fator.

O aumento na incidência do câncer de mama é um fenômeno observado em escala 
mundial. A utilização cada vez mais frequente de métodos de screening, principalmente 
a mamografia e os seus refinamentos, tem proporcionado a detecção de um número 
maior de casos em fase inicial. Paralelamente, observa-se um aumento real na incidência 
da doença, na ordem de 1% ao ano, refletindo, provavelmente, mudanças nos padrões 
hormonais, reprodutivos e nutricionais das mulheres. 

Conforme anteriormente mencionado, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer em 
frequência no mundo, sendo, à exceção do câncer de pele não melanoma, o primeiro 
em ocorrência entre as mulheres (2).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o câncer foi responsável por 7,9 
milhões de mortes no mundo todo (13% das causas de óbito), sendo, destas, 548 mil 
atribuídas ao câncer de mama (3).

No Brasil, as estimativas para o ano de 2008, válidas também para o ano de 2009, 
apontam que ocorrerão 466.730 casos novos de câncer, sendo, desses, 234.870 em 
mulheres (tabela 1). Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo não 
melanoma, serão os cânceres de próstata e de pulmão, no sexo masculino, e os cânceres 
de mama e de colo do útero, no sexo feminino, acompanhando, em parte, o mesmo 
perfil da magnitude observada no mundo (4). 
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Tabela 1 – Estimativa de novos casos e taxa bruta de incidência de câncer em 
mulheres de acordo com sua localização primária no Brasil (4).

Localização Primária 
Neoplasia Maligna 

Estimativa de Novos 
Casos  

Taxa bruta por 100.000 
mulheres 

Mama Feminina 49.800 50,71 

Colo do útero 18.680 19,18 

Cólon e Reto 14.500 14,88 

Traquéia, Brônquio e 
Pulmão

9.460 9,72 

Estômago 7.720 7,93 

Leucemias 4.320 4,44 

Cavidade Oral 3.780 3,88 

Pele Melanoma 2.970 3,03 

Esôfago 2.650 2,72 

Outros 62.270 63,93 

Subtotal 175.750 180,43 

Pele Não Melanoma 59.120 60,70 

Total 234.870 241,09 

    Fonte: Ministério da Saúde (Brasil) - INCA (Estimativa 2008)

De acordo com os dados apresentados na tabela 1, o número de casos novos de câncer 
de mama esperados para o Brasil, no ano de 2008, é de 49.400, com um risco estimado 
de 51 casos a cada 100 mil mulheres/ano.

A tabela 2 mostra a incidência de câncer de mama feminina dividida por regiões 
brasileiras, evidenciando as maiores taxas brutas nas regiões Sudeste e Sul. Nas regiões 
Centro-Oeste e Nordeste este tumor representa, também, a localização primária mais 
frequente em mulheres, não considerando os tumores de pele não melanoma. Na região 
Norte este é o segundo tumor mais incidente, sendo superado pelo câncer de colo 
uterino. Acredita-se que uma das razões para a menor frequência nas regiões Norte e 
Nordeste seja a subnotificação dos novos casos.
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Tabela 2 - Estimativa de novos casos e taxa bruta de incidência de câncer de mama 
em mulheres de acordo com sua localização primária por regiões brasileiras (4).

Região Estimativa de Novos Casos Taxa bruta por 100.000 
mulheres 

Sudeste 28.430 68,12 

Sul 9.500 67,09 

Centro-Oeste 2.630 38,17 

Nordeste 7.630 28,38 

Norte 1.210 15,62 

    Fonte: Ministério da Saúde (Brasil) - INCA (Estimativa 2008)

Apesar da elevada incidência demonstrada, as taxas de sobrevivência têm aumentado 
e o índice de mortalidade diminuído, em decorrência de diagnósticos cada vez mais 
iniciais e tratamentos mais efetivos. A tabela 3 mostra as taxas de sobrevida global da 
doença de acordo com o tempo transcorrido desde o diagnóstico inicial.

Tabela 3 – Tempo de sobrevida global (5).

Tempo Taxa de Sobrevida 

5 anos 89%

10 anos 81%

15 anos 73%

   Fonte: American Cancer Society - Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008

Alguns fatores, porém, interferem na sobrevida global em cinco anos, conforme dados 
da American Cancer Society. O fator prognóstico isolado de maior importância é o 
comprometimento, ou não, dos linfonodos axilares. A presença de metástases axilares 
é um fator independente e mostra uma maior agressividade do tumor. O número de 
linfonodos comprometidos tem uma relação direta com o prognóstico da paciente.

O tamanho da lesão está diretamente relacionado à sobrevida global, conforme 
demonstrado na tabela 4. A análise do tamanho tumoral é ainda mais importante em 
mulheres com axila negativa. 
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Tabela 4 – Sobrevida em cinco anos de acordo com o tamanho do tumor (5).

Tamanho do tumor Sobrevida em cinco anos 

 2,0 cm 94,0%

2,0 – 5,0 cm 80,0%

 5,0 cm 66,0%

   Fonte: American Cancer Society - Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008

Na tabela a seguir (tabela 5), observa-se um aumento da sobrevida relacionado ao 
aumento da idade no momento do diagnóstico. Isso pode ser explicado pelo fato de 
que as lesões de mama apresentam maior agressividade biológica quando presentes em 
pacientes jovens (abaixo dos 40 anos).

Tabela 5 – Sobrevida em cinco anos de acordo com a idade ao diagnóstico (5).

Idade ao diagnóstico Sobrevida 

<40 anos 82%

>40 anos 89%

   Fonte: American Cancer Society - Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008

A tabela 6, a seguir, mostra taxa de sobrevida mais elevada na raça branca, 
comparativamente à raça negra. A procura por atendimento especializado tardiamente, 
assim como, pertencerem a grupos sócio-econômicos baixos poderiam explicar a maior 
mortalidade em mulheres da raça negra.

Tabela 6 – Sobrevida em cinco anos de acordo com a raça (5).

Raça Sobrevida 

Negra 77%

Branca 90%

  Fonte: American Cancer Society - Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008 
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O câncer de mama, em 2007, foi responsável por 40.460 mortes nos Estados 
Unidos. A comparação com dados de anos anteriores revela diminuição do índice 
de mortalidade, o que pode ser atribuído igualmente, aos avanços na terapêutica e 
diagnósticos precoces.

As taxas de mortalidade encontram-se na tabela 7.

Tabela 7 – Mortalidade por câncer de mama nos EUA em 2007(5).

Faixa Etária Mortalidade – 2007 

<45 a 2.830 

>45 a 37.630 

 <55 a 9.140 

>55 a 31.320 

<65ª 16.950 

>65ª 23.510 

Fonte: American Cancer Society - Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008 

Fatores de Risco para desenvolver Câncer de 
Mama:
O câncer de mama é uma patologia de origem multifatorial provocada por mutações 
nas células mamárias, sem uma etiologia definida. Entretanto, podem-se relacionar 
fatores de risco ligados a aumento na incidência. Fator de risco é qualquer fator que 
modifica a chance para adquirir uma determinada patologia. Esses fatores podem ser 
modificados, ou não, por hábitos de vida.
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Fatores de Risco Não Modificáveis:

Gênero:
O câncer de mama manifesta-se principalmente em mulheres, numa proporção de 
aproximadamente 100:1. No Brasil em 2000, foram a óbito, segundo dados da OMS, 
8308 mulheres e 82 homens pela doença (3).

Idade:
A incidência de câncer de mama aumenta com a idade (6), sendo que menos de 1% de 
todos os cânceres de mama ocorrem em idade inferior a 25 anos (7). Aproximadamente 
50% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres entre 50 – 64 anos, e 30% ocorrem 
em mulheres acima dos 70 anos.

A tabela 8 mostra o percentual de mulheres americanas de diferentes faixas etárias com 
seus riscos de apresentar diagnóstico de câncer de mama em diferentes intervalos de 
tempo (8) entre 2002-2004.

Tabela 8 – Risco de apresentar diagnóstico de câncer de mama por faixa etária

Idade Atual 10 anos 20 anos 30 anos 

30 anos 0,4 1,8 4,2 

40 anos 1,4 3,9 7,0 

50 anos 2,5 5,8 8,9 

60 anos 3,5 6,9 8,8 

70 anos 3,9 6,1 N/A 

  Fonte: American Cancer Society (ACS) – Breast Cancer Facts and Figures 2007/8.

A tabela 9 mostra o percentual de mulheres americanas de diferentes faixas etárias com 
seus riscos de óbito por câncer de mama em diferentes intervalos de tempo (8) entre 
2002-2004.
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Tabela 9. Risco de morte por câncer de mama por faixa etária

Idade Atual 10 anos 20 anos 30 anos 

30 anos 0,1 0,3 0,7 

40 anos 0,2 0,6 1,2 

50 anos 0,4 1,1 1,8 

60 anos 0,7 1,4 2,2 

70 anos 0,9 1,7 N/A 

  Fonte: American Cancer Society (ACS) – Breast Cancer Facts and Figures 2007/8.

Conforme dados da American Cancer Society (ACS), 95% das mulheres diagnosticadas 
e 97% das que foram a óbito por câncer de mama apresentavam 40 anos ou mais. Em 
contrapartida, entre 2000 – 2004 mulheres entre 20 e 24 anos tiveram as menores taxas 
de incidência, 1,4/100.000 mulheres. 

Na tabela 10, o risco de apresentar diagnóstico de câncer de mama de acordo com a 
idade.

Tabela 10. Risco de apresentar diagnóstico de câncer de mama versus idade (9).

Idade Probabilidade 

30 anos 

40 anos 

50 anos 

60 anos 

Durante a vida (Lifetime Risk)

1/233 

1/69 

1/38 

1/27 

1/8

   Fonte: National Cancer Institute (NCI)



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

15

Geografia: 
Existem variações geográficas marcantes na distribuição da doença em nível mundial. 
As maiores incidências estão localizadas nos países ocidentais, e as menores na Ásia 
e nos países africanos. Esses dados têm importância na medida em que podem estar 
relacionados a fatores de risco ambientais.

Raça e Etnia:
Dados de literatura mostram aumento das taxas de mortalidade (10) para a população 
negra em relação à branca, com diminuição da sobrevida (5). As mulheres hispânicas 
que vivem nos Estados Unidos apresentam incidência entre 40 – 50% maior em relação 
às mulheres brancas de origem não hispânica. Mulheres asiáticas nascidas na Ásia têm 
lifetime risk para câncer de mama extremamente baixo, mas suas filhas, nascidas na 
América do Norte, têm o mesmo lifetime risk para câncer de mama que as mulheres 
brancas americanas (11). 

História Familiar:
Aproximadamente 20% das mulheres que desenvolvem câncer de mama apresentam 
história familiar para a doença. Considera-se história familiar positiva a manifestação 
da doença em familiares femininas de 1º grau, sendo que o risco encontra-se aumentado 
em duas a três vezes em mulheres que apresentam familiares de 1º grau com câncer 
de mama. O risco está aumentado, porém, em menor extensão, em mulheres com 
familiares de 2º grau acometidos pela doença. Ainda, o risco é particularmente maior 
se o familiar afetado pertence ao lado materno da família, se dois familiares de 1º grau 
têm a doença, se o familiar tem câncer de mama bilateral e se o diagnóstico de câncer 
de mama no familiar aconteceu antes dos 50 anos.

Cerca de 5 – 10% dos cânceres de mama apresentam transmissão hereditária, sendo as 
mutações mais comuns as deleções de BRCA 1 e BRCA 2, genes supressores tumorais( 

7,12). O câncer de mama em mulheres abaixo dos 30 anos apresenta componente gené-
tico em 25% dos casos (13).

As principais indicações para aconselhamento genético são:

- Mais que dois parentes de 1º grau com câncer de ovário ou de mama;
- Duas ou mais gerações afetadas;
- Parentes de 1º grau com câncer de mama bilateral;
- Múltiplos tumores primários, de mama ou outros locais;
- Câncer de inicio precoce (antes dos 45 anos);
- Familiares com sarcomas, carcinomas adrenocorticais, ou outras formas raras;
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- Familiares com ataxia telangiectasia;
- Histologia pré-maligna em biópsia mamária;
- Familiares com mutação genética conhecida;
- Mulheres buscando mastectomia ou ooforectomia profiláticas.

Patologia Mamária Prévia:
As lesões proliferativas sem atipia apresentam risco relativo de 1,5 – 2,0 vezes enquan-
to as lesões proliferativas com atipias apresentam risco relativo de 4,0 – 5,0 vezes. As 
lesões não proliferativas não estão associadas a aumento na incidência da doença (14,15).

Fatores Reprodutivos e Hormonais:
O risco de câncer está relacionado com a duração da fase reprodutiva da mulher, devido 
a um aumento no tempo de exposição ao estímulo estrogênico (7,11). Dessa maneira, 
mulheres que começam a menstruar antes dos 12 anos ou aquelas que entram na 
menopausa em idade superior aos 55 anos apresentam risco aumentado. Contrariamente, 
a menopausa precoce artificial por realização de ooforectomia bilateral na faixa etária 
anterior aos 35 anos diminui consideravelmente o risco de apresentar a doença, devido 
à redução do estímulo hormonal. Isso explica, em parte, o efeito protetor de uma 
primeira gravidez precoce na medida em que ocorre redução dos ciclos menstruais.

Por outro lado, mulheres que nunca gestaram ou tiveram a primeira gestação após os 30 
anos, apresentam risco maior para o desenvolvimento desta patologia (7,12).

A amamentação vem sendo estudada como possível fator protetor, sem, entretanto, 
nenhuma comprovação científica até o momento.

Modificáveis:

Dieta:
Há discordâncias entre os estudos realizados, não ficando clara a associação da ingesta 
de gorduras e o aumento do risco de câncer de mama. Contudo, a substituição de 
gorduras saturadas por gorduras monoinsaturadas pode ajudar a diminuir o risco de 
câncer de mama, por conter em suas fórmulas ácidos graxos Ômega 3 e Ômega 6. 
Confirmando isto, uma dieta rica em peixe parece ter efeito protetor sobre o câncer de 
mama. 
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O controle da dieta na idade adulta é, também, importante fator de proteção contra o 
câncer de mama relacionado à mutação nos genes BRCA 1 e 2 (16).

As vitaminas antioxidantes A, C e E agem eliminando radicais livres e bloqueando 
reações químicas de nitrosação, podendo, na teoria, reduzir o risco de câncer. Apesar 
disso, ainda não se demonstrou relação significativa entre a ingesta de vitaminas C e 
E, e a redução do risco de câncer. Existem, porém, dados relacionando alta ingesta de 
vitamina A com moderado efeito protetor sobre o câncer de mama (17).

Recomendação: Incorporar na dieta maior consumo de frutas, vegetais e fibras. 
Além disso, preferir óleo de oliva para preparar vegetais frescos ou temperar sa-
ladas (12 14,18).

Álcool:
Há relação entre a ingesta de álcool e o risco de desenvolver câncer de mama, sendo 
esta relação dose-efeito, ou seja, quanto maior o consumo, maior o risco. A dose inicial 
de risco é de 10 gramas/dia (um a dois copos de vinho ou duas cervejas (7,12,14)). O 
consumo diário de aproximadamente 15 gramas ou mais de álcool (2 a 3 copos de 
vinho ou 2 a 3 doses de destilados) aumenta o risco em aproximadamente 50%.

Tabagismo:
Não há uma clara relação de causalidade nos estudos realizados até o momento, ficando 
a espera de novos estudos (7,12,14).

Recomendação: Restringir o uso de bebidas alcoólicas. Embora o tabagismo 
não esteja diretamente relacionado ao câncer de mama, este deve ser sempre 
desaconselhado pelas várias comorbidades associadas a este hábito.

Atividade Física:
A atividade física tem sido considerada fator de proteção contra o câncer de mama. 
Essa associação estaria ligada a redução dos níveis de estrogênio e progesterona, assim 
como à atividade proliferativa das células da glândula mamária (12). Mulheres que se 
exercitam de uma a três horas por semana reduzem seu risco de câncer de mama em 
30% comparativamente às sedentárias e, aquelas que praticam atividade física 4 horas 
por semana reduzem o risco em 50%(19).  O efeito foi maior em mulheres que tinham 
ao menos um filho.

Recomendação: A prática de atividade física deve ser estimulada, idealmente na 
frequência de três vezes por semana.
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Obesidade:

A obesidade está relacionada a risco aumentado para câncer de mama, principalmente 
na pós-menopausa (20). A forma mais utilizada para definição de obesidade é por meio 
do índice de Quetelet, ou Índice de Massa Corpórea (IMC), a qual é obtida pela relação 
entre o peso e o quadrado da altura. Considera- se como ideal um valor de 22,4kg/m2 
para homens e 22,5 kg/m2 para mulheres.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio dessa relação po-
demos classificar o individuo em baixo peso (<18,5 kg/m2), normal (18,5-24,9 kg/m2), 
obesidade grau 1 ou sobrepeso(30 – 34,9 kg/m2 ), obesidade grau 2(35-39,9 kg/m2 ) e 
obesidade grau 3 ou obesidade mórbida(≥40,0 kg/m2). Quanto maior o índice de massa 
corpórea, maior o risco relativo para o desenvolvimento da patologia (21,22). Além dis-
so, dados sugerem aumento nos índices de recidiva de câncer de mama relacionado à 
obesidade (23).

Recomendação: Manter peso adequado.

Fitoestrogênios:
São medicamentos botânicos, ou seja, preparações derivadas de plantas, com ação 
biológica e estrutura química, semelhantes às do estrogênio, podendo interferir nas 
ações deste hormônio. O principal representante é a isoflavona. O alto consumo de 
alimentos ricos em fitoestrogênios, como frutas e verduras frescas, óleos vegetais e 
derivados dos grãos de soja tem sido relatado como protetores do câncer de mama. 
Porém, as evidências atuais não permitem concluir que o uso de proteína de soja ou 
suplemento de isoflavona possa diminuir o risco para câncer de mama (12, 14, 24).

Recomendação: Manter dieta rica em frutas, vegetais e fibras.

Uso de Contraceptivo Oral (CO) e Terapia Hormonal (TH):
De acordo com o estudo CASH (Cancer and Steroid Hormone Group) não está 
comprovada a associação entre uso de CO e câncer de mama. Outros estudos 
demonstram risco pequeno para mulheres jovens que utilizam contraceptivos orais por 
períodos prolongados de tempo (maior de 10 anos). Porém, existem poucas evidências 
indicando que a abolição do uso do contraceptivo oral teria efeito significativo e 
importante nas taxas de incidência de câncer de mama.
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Por outro lado, existem diversos estudos relacionando a TH com a gênese do câncer de 
mama. Atualmente, seu uso está relacionado à sintomatologia. Os dados atuais mostram 
risco relativo maior entre as usuárias de TH com estrogênio associado à progestogênio 
comparado ao uso de estrogênio isolado. Outro fato a ser considerado é o tempo de uso, 
sendo diretamente proporcional ao risco relativo. O Women’s Health Initiative (WHI), 
estudo prospectivo que acompanhou mais de vinte e sete mil mulheres americanas, 
observou tendência ao aumento do câncer de mama, com a associação estrogênio + 
progestagênio por 5 anos apresentando risco relativo de 1,26, o que representa oito 
novos casos a cada dez mil mulheres por ano. O estudo citado foi interrompido após 
cinco anos de seguimento. Outro estudo também demonstrou aumento do risco relativo, 
o Million Women Study (25) (tabela 11).

Tabela 11. Risco relativo para câncer de mama entre usuárias de TH.

Terapia Hormonal Risco Relativo 

Estrogênio Isolado 

     1 – 4 anos 1,25 

     5 – 9 anos 1,32 

      10 anos 1,37 

Estrogênio + Progestogênio 

     1 – 4 anos 1,74 

     5 – 9 anos 2,17 

      10 anos 2,31 

  Fonte: Million Women Study (2003)

Recomendação: A tendência atual é avaliar e discutir cuidadosamente com 
as pacientes a relação risco/benefício para a terapia hormonal. Caso houver 
necessidade, do ponto de vista mamário as evidências indicam redução da 
segurança com significância estatística para usos com duração a partir de cinco 
anos (12,14).
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A tabela 12, a seguir, sumariza os riscos relativos com os fatores de risco 
relacionados.

Tabela 12. Risco relativo VS fatores de risco para desenvolvimento de câncer de 
mama.

Risco Relativo Fator de Risco 

RR > 4,0 Sexo feminino 

Densidade mamária aumentada 

Dois familiares de 1º grau com câncer de mama antes dos 40 anos 

Idade > 65 anos 

Mutações de BRCA 1 e BRCA 2 

História pessoal de câncer de mama 

Hiperplasia com atipias 

RR = 2,1 – 4,0  Um familiar de 1º grau com câncer de mama antes dos 40 anos 

RR = 1,1 – 2,0  

- Fatores Hormonais 1ª Gestação após os 30 anos  

Menarca precoce e menopausa tardia 

Nuliparidade

Uso recente de ACO ou TH 

Obesidade 

- Outros Fatores Uso de álcool 

História pessoal de câncer de cólon, endométrio e ovário 

Dieta gordurosa 

Baixo consumo de vegetais 

   Fonte: American Cancer Society (ACS) – Breast Cancer Facts and Figures 2007/8

Considerações Finais:
O estudo da epidemiologia do câncer de mama tem como objetivo principal identificar 
e planejar estratégias efetivas para prevenção primária da doença. Intervenções 
potencialmente úteis na redução da incidência do câncer de mama estão sendo 
conduzidas em nível global. Paralelamente a isso, os dados e as informações oriundas 
dos estudos epidemiológicos têm importante papel em nível de saúde pública por 
promoverem conscientização, educação e mudanças saudáveis nos hábitos de vida.
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Introdução
O carcinoma de mama inicia-se em células da unidade dúctulo-lobular da mama, 
provavelmente em células tronco tumorigênicas. A partir da origem unicelular 
desenvolve-se um clone alterado, com potencial de agressividade e evolução 
geneticamente determinado, ao qual se contrapõe a defesa natural do organismo 
hospedeiro.

Embora as células tronco do epitélio mamário ainda não tenham sido individualizadas, 
sabe-se de sua existência, e reconhece-se seu papel na carcinogênese mamária.

Em 2003, Al-Hajj e col. demonstraram que apenas uma minoria das células de car-
cinoma de mama, tem capacidade de reproduzir o tumor em animais1. Notaram que 
ao inocular milhares de células indistintas de carcinoma de mama humana em ratas 
imuno-deficientes não logravam obter tumor no animal, porém, se injetassem apenas 
uma fração de certo tipo delas, que exibiam determinados marcadores de citoquerati-
na de superfície celular, separadas por citometria de fluxo, estas células conseguiam 
crescer “in vivo”, com propriedades de autorenovação. Estas citoqueratinas são típicas 
de células jovens e as células foram reconhecidas como tumorigênicas (por hipótese 
células tronco) e as demais não tumorigênicas. A injeção, de apenas 100 células tronco, 
permitia a formação de novo tumor de mama em ratas, enquanto que dezenas de milha-
res das outras, com fenótipos variados, não reproduziam o tumor.

Tudo indica que as primeiras mutações que ocorrem nas células que vão formar câncer 
de mama, verificam-se em uma única célula tronco, nos lóbulos tipo I indiferencia-
dos2.

Segundo o modelo atual de carcinogênese, denominado hierárquico, a célula tronco ge-
neticamente modificada, pode evoluir para duas linhagens de células neoplásicas: uma 
de células epiteliais luminais que expressam receptores estrogênicos, e outra de células 
basais mioepiteliais, formando tumores basalóides (sem receptores estrogênicos) ou 
tumores mioepiteliais3, 4, 5.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CARCINOMA 
DE MAMA

Alfredo Carlos S. D. Barros, Luciano de Melo Pompei
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O modelo tradicional de carcinogênese, conhecido como estocástico, preconizava que 
a modificação genética inicial podia ocorrer em qualquer tipo de célula adulta, epitelial 
luminal ou basal.

Sabe-se que após a menopausa, tanto em nulíparas como em multíparas, o tecido ma-
mário involui, passando a ser representado por lóbulos de tipo I, com suscetibilidade 
diferente à carcinogênese. Russo e col. relataram que os lóbulos tipo I das nulíparas 
são diferentes, nunca sofreram diferenciação e retiveram alta concentração de célu-
las epiteliais passíveis de transformação neoplásica, que eles denominaram de células 
tronco I2.

Nos lóbulos tipo III das multíparas as células são mais refratárias à carcinogênese e a 
diferenciação tecidual verificada na gestação, principalmente em primeira gestação em 
idade precoce, leva a uma mudança da assinatura genética nas células mãe, denomina-
das, por eles, células tronco II.

Russo e Russo têm sido os maiores estudiosos da arquitetura glandular mamária como 
fator de suscetibilidade para o câncer de mama6, 7.  Demonstraram que a diferenciação 
lobular inicia-se 1-2 anos após a menarca, quando os brotos terminais se diferenciam 
em lóbulos, os quais podem ser classificados em tipos I, II e III. O lóbulo tipo I (ou 
virginal) corresponde ao ducto terminal, com 4-10 dúctulos. A gradual ramificação e 
formação de novos dúctulos determina a passagem para lóbulo tipo II, com média de 
40-50 por lóbulo. No lóbulo tipo III existem de 80-90 dúctulos por lóbulo. De maneira 
decrescente, ao contrário, a traduzir decréscimo na cinética celular, no tipo I existem 
aproximadamente 32 células em cada corte transversal, no tipo II 15 e no tipo III 10.

Através da análise de tecido obtido com peças de mamoplastia redutora estes autores 
notaram, em trabalho clássico, que as mamas de nulíparas têm mais lóbulos indiferen-
ciados (tipo I) e as que tiveram gestação de termo exibem padrão distinto (predomínio 
de lóbulo tipo III)6. Verificaram, ainda, que mamas de mulheres multíparas na pré-me-
nopausa, que desenvolvem câncer de mama apresentam predomínio de lóbulos tipo I. 
Concluíram que o câncer de mama origina-se nas estruturas terminais indiferenciadas, 
brotos terminais e lóbulos tipo I, com atividade proliferativa máxima logo depois da 
adolescência. Neste sítio as células alvo (provavelmente as tronco e as progenitoras) 
são mais sensíveis a fatores genotóxicos e mutações.
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A tumorigênese em humanos é um processo longo, complexo e sequencial, que demora 
anos ou décadas. Farber e Cameron, a partir de experimentos com indução de câncer 
em animais, propuseram a divisão da carcinogênese em 3 etapas: iniciação, promoção 
e progressão8.

Esta divisão é racional e didática, ao criar compartimentos, tipo barreiras fisiológicas, 
que precisam ser ultrapassadas para a evolução do tumor (figura 1). Na carcinogênese 
mamária o processo é unidirecional, e pode ser contínuo ou intermitente. Contudo a 
ocorrência dos eventos biomoleculares não funciona perfeitamente com sistemas es-
tanques, ou seja, podem existir momentos de intersecção e simultaneidade entre as 
etapas da carcinogênese.

IInniicciiaaççããoo

PPrroommooççããoo

PPrrooggrreessssããoo

Figura 1. Fases da carcinogênese mamária

Fase de Iniciação
Como visto, a iniciação neoplásica ocorre em única célula (provavelmente tronco), 
que passa a se caracterizar pelo desequilíbrio entre seus processos de formação e morte 
(com predomínio do primeiro) e pelas condições específicas às células transformadas 
de invadir os tecidos adjacentes, embolizar por via linfática ou venosa, impactar em 
outro órgão à distância, onde pode passar a se multiplicar e sobreviver9.
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A fase de iniciação depende da atuação de fatores carcinogenéticos sobre a célula alvo 
lesando seu conteúdo de DNA nuclear, promovendo alteração na regulação de seu ciclo 
celular e gerando um clone celular modificado. A célula, assim iniciada, sofre modifi-
cação na sua carga genética e a transmite às células-filhas10. 

As alterações estruturais genéticas iniciadoras são basicamente de 4 tipos: transloca-
ção cromossômica (segmento cromossômico, genes ou parte de genes, após quebra da 
molécula do DNA, inserem-se em outros sítios do cromossomo), amplificação (em vez 
da única no alelo de determinado gene passa a ocorrer múltiplas cópias e consequen-
temente mais transcrição), deleção (perda completa ou parcial de um gene ou de seg-
mento cromossômico com muitos genes), e mutação pontual (alteração no pareamento 
das bases nitrogenadas).

Além da alteração inicial, novos danos genéticos vêm a ocorrer. Estima-se que normal-
mente ocorra 1 mutação em cada 106 divisões de células, isto é, a mutação é um evento 
raro. Para que um tumor se forme ocorrem inúmeras outras mutações na expansão 
clonal; este aumento na taxa de mutação é denominado instabilidade genômica, que 
ocorre nas neoplasias malignas nas quais genes mutados inativam vias de reparo do 
DNA lesado, como p53, ciclina D e ATM.

A via das proteínas codificadas pelo gene p53 normal não mutado (“wild”) é particular-
mente importante para evitar a evolução de células com DNA lesado. Atua reparando o 
DNA (enzima ribonucleotidio redutase), inibindo o ciclo celular bloqueio pré-mitótico 
(fase G2), regulando a apoptose e inibindo a angiogênese. Cerca de 20% dos cânceres 
de mama apresentam p53 mutado. O gene p53 localiza-se no braço curto do cromos-
somo 17 (17p13. 1) 11.

Os cânceres de mama podem ser subdivididos em esporádicos, ou não hereditários (90-
95% dos casos) e hereditários ou familiares (5-10%), quando se herda ao nascimento 
uma predisposição genética.

Todo câncer de mama tem origem genética e os mecanismos iniciadores são dois: perda 
de ação de genes supressores (mais frequente) e ativação de proto-oncogenes (figura 
2). 
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Figura 2. Possibilidades de iniciação genética

Mesmo em cânceres de mama esporádicos, a alteração genética mais prevalente é a 
perda de função de genes supressores, como CDH1, p53, p16, CHEK-2 e PTEN. O 
CDH1 é o gene mais comumente afetado; localiza-se no cromossomo 16 q 22.1 e codi-
fica a expressão de E-caderina12. Nos tumores hereditários, os genes supressores mais 
amiúde mutados são BRCA-1 e BRCA-2 (aproximadamente 20 a 30% dos casos de 
câncer de mama hereditários).13

Os genes supressores exercem função reguladora, promovendo a síntese de proteínas 
que bloqueiam a multiplicação celular ou a reparação de DNA lesado. Para ser inativa-
dos requerem mutação pontual ou deleção, fenômenos que devem ocorrer nos dois ge-
nes alelos. A inativação apenas em um dos alelos, herdada ao nascimento ou adquirida, 
é compensada pelo alelo normal.

Knudson propôs a teoria dos dois estágios para o determinismo genético da carcinogê-
nese através da perda da ação dos genes supressores. Para que uma alteração tumoral 
maligna se verifique, é necessário que ocorra mutação gênica nos dois cromossomos 
homólogos. Assim, nos casos esporádicos são precisos dois processos mutagênicos dis-
tintos; nos casos hereditários, preexiste uma mutação genética ao nascimento e apenas 
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mais uma mutação no outro cromossomo é necessária14. O mecanismo de invativação 
da cópia normal de um gene supressor no cromossomo alelo é chamado de perda de 
heterozigose (LOH “loss of heterozigosity”).

Os cânceres hereditários tendem a ocorrer mais cedo na vida de mulheres e a serem bi-
laterais, ao passo que os esporádicos costumam ocorrer em idade mais avançada. Já foi 
demonstrado outrossim, que os genes supressores podem ser inativados por fenômenos 
epigenéticos, como o silenciamento genético provocado pela metilação, adição de um 
grupamento metil (CH3) em base nitrogenada nos nucleotídeos da molécula de DNA. 
Neste caso não se altera a sequência de nucleotídeos de um gene, porém a metilação 
impede a sua expressão protéica e a característica passa a ser transmitida nas divisões 
celulares às células filhas.

Nos casos de câncer hereditário a primeira mutação é germinativa (ocorre em todas 
as células do corpo ao nascimento) e a segunda é somática (só nas células tumorais); 
nos cânceres esporádicos as duas mutações são somáticas e são verificadas apenas em 
células do tumor.

As proteínas produzidas pelos genes BRCA-1 e 2 normais (sem mutação) atuam blo-
queando a proliferação celular, especialmente atuando nas fases G 1 e S e colaborando 
no complexo de reparação do DNA.

O gene BRCA-1, quando mutado, favorece a ocorrência de tumores de mama e ovário. 
Nestes casos a menina já nasce com predisposição genética, decorrente de mutação 
germinativa em um dos alelos cromossômicos, na região correspondente a 17q-21, e 
pode ocorrer durante a vida a perda de heterozigose na região alela correspondente o 
que implicaria na modificação necessária para desencadear a alteração no ciclo celular, 
obedecendo à teoria dos dois passos proposta por Knudson para a inativação de genes 
onco-supressores.

Um segundo gene que quando mutado confere alta suscetibilidade ao câncer de mama 
foi mapeado no cromossomo 13 (13q12) e está relacionado igualmente com apareci-
mento de câncer de mama precoce, mas não implica tanto em predisposição a câncer de 
ovário. Esse gene (BRCA-2) também está relacionado ao câncer de mama masculino.

Considerando-se apenas os casos de câncer de mama com base hereditária, mutação 
de BRCA-1 são detectados em 20% de BRCA-2 em 20% de CHEK 2 em 5%, de p53 
em 1%, ou seja, em aproximadamente 50% não se conhece ainda quais genes estão 
mutados. Do total dos casos de câncer de mama (hereditários mais esporádicos) apenas 
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2-3% se devem a mutações de BRCA 1 - 2. Estes genes (BRCA 1 - 2) surgem mutados 
ao nascimento em média em 1 para cada 1000 mulheres, sendo que em judias askenazi-
tas a mutação é muito mais frequente, chegando até a 1 para 50. Em média, a literatura 
aponta que mutação de BRCA-1 leva a 65% de risco cumulativo para câncer de mama 
e 40% de câncer de ovário, enquanto que a de BRCA-2 leva a 45% de chance de câncer 
de mama e 10% de ovário.

A ativação dos oncogenes também se deve a transtornos genéticos. Os oncogenes 
HER-2, c myc, ciclina D1, EGF, int-2 que estimulam a divisão celular são ativados por 
amplificação; o ras também multiplicador celular por mutação pontual; e o bcl-2, é ati-
vado por translocação e inibe a apoptose (morte celular geneticamente programada).9

No caso dos oncogenes basta ocorrer a modificação em um dos cromossomos alelos 
para o efeito deletório seja produzido (alteração dominante). Este efeito pode ser de 
dois tipos, uma vez ativado um oncogene: a) estímulo ao crescimento tumoral, pelo 
incentivo à divisão celular, resgatando células latentes em fase G0 do ciclo celular e 
fazendo-as entrar no ciclo mitótico, ou b) inibição da apoptose.

A maior parte dos oncogenes, como o HER-2, leva à produção de proteínas da família 
das tirosinas quinases, que são receptores transmembrana, catalisadores da transferên-
cia de fosfato da molécula de ATP para o agrupamento hidroxila de tirosina nas pro-
teínas alvo. As tirosinas quinases são importantes transdutoras intracelulares de sinais 
relacionados com os mecanismos celulares de proliferação, diferenciação e migração15. 
Inibidores das tirosina quinases, como o trastuzumabe, representam eficiente arma de 
terapia biológica contra o câncer de mama. 

Provavelmente, os eventos genéticos de ativação de oncogenes e perda de função de 
genes supressores não ocorrem de forma isolada, devem interagir entre si. Já têm sido 
descritas associações entre a perda de heterozigose para genes supressores e a amplifi-
cação de oncogenes nas mesmas pacientes.

Fase de Promoção
Uma vez submetidas às alterações iniciadoras, as células geneticamente modificadas 
passam a se multiplicar, podendo ser estimuladas por fatores promotores. As alterações 
genéticas dependem dos estímulos promotores para, com efeito, causar um tumor, em 
processo vagaroso, que pode se estender até por décadas. Estima-se que por ocasião do 
diagnóstico clínico de um tumor com a dimensão de 1 cm existam 109 células, tenham 
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havido pelo menos 30 divisões mitóticas celulares e decorridos pelo menos 10 anos 
desde a iniciação genética.

Entre os fatores promotores mais importantes da carcinogênese mamária estão os hor-
mônios esteróides, cuja potência de ação sobre a mama é dependente do estágio de 
amadurecimento e diferenciação da unidade ductolobular.

Existem dois períodos mais vulneráveis para a promoção do câncer de mama. O pri-
meiro, na época do desenvolvimento mamário, que corresponde ao intervalo entre os 
10 anos de idade e a primeira gestação a termo; o segundo, na época esperada da 
involução mamária, na pós-menopausa, quando fisiologicamente o tecido epitelial se 
atrofia. Acredita-se que um efeito hormonal desbalanceado nesse período possa romper 
o equilíbrio dinâmico do órgão, estimulando a atividade proliferativa e promovendo o 
crescimento tumoral.

Esses períodos de janelas de risco correspondem a períodos da vida da mulher em que 
existe suscetibilidade maior da célula tronco mamária a eventuais agentes iniciadores 
da carcinogênese e logo, mais sensibilidade à promoção hormonal. Experimentalmente 
a carcinogênese química é mais fácil nas ratas adolescentes e inúmeras evidências epi-
demiológicas humanas decorrentes de iniciação oncológica por radiação apontam para 
a relevância das janelas de risco.10

Se a mulher herdar a suscetibilidade ao câncer de mama, por alterações de p53, BR-
CA-1 ou BRCA-2, por exemplo, as suas células da unidade ducto-lobular, na interface 
entre o sistema ductal e a origem dos lóbulos, são predispostas a se malignizar. Na 
adolescência, com a estimulação hormonal estrogênica, estas células passam a se divi-
dir e a existir intensa replicação do DNA. Havendo predisposição genética, as células 
anormais proliferam-se exageradamente, e desta instabilidade genética pode resultar 
também a ativação dos proto-oncogenes.

Este modelo teórico sugere participação endócrina, especialmente de hormônios es-
trogênicos endógenos, na carcinogênese mamária. Os estrogênios são reconhecidos 
como sendo os principais agentes estimuladores da proliferação celular mamária. Seu 
mecanismo de atuação parece ser primordialmente indireto, interagindo com outros 
hormônios e fatores de crescimento do epitélio e do estroma.16

Pouco se sabe sobre a ação isolada da progesterona. Dados obtidos de biópsias sugerem 
que a proliferação celular influenciada pelo estrogênio é maior quando este estímulo 
ocorre simultaneamente ao estímulo progesterônico17. Na primeira fase do ciclo 
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menstrual, o volume nuclear das células do epitélio ductal é bem menor que na segunda 
fase, e mitoses só ocorrem nesta última, quando existe ação sinérgica de estrógenos e 
progesterona.

Na segunda metade do século XX, ocorreram acentuadas mudanças no padrão reprodu-
tivo das mulheres, que passaram a engravidar tarde e ter redução do número de perío-
dos gestacionais e aleitamento, fazendo com que a mulher experimente longa sucessão 
de ciclos menstruais. Enquanto no passado a mulher menstruava aproximadamente 50 
vezes em toda a sua vida, a mulher moderna menstrua em média 350 vezes. E esses 
numerosos ciclos menstruais elevam o risco de câncer de mama, lembrando que na 
primeira metade do ciclo menstrual a concentração de estradiol chega a atingir 500 pg/
ml.

Pinotti et al. demonstraram que o número de ciclos menstruais ovulatórios (portanto, 
sob ação também da progesterona) tem relação direta com o risco relativo de apareci-
mento de mama. Um total de 174 casos de câncer de mama foi comparado com 325 
casos controle. A média de número de ciclos menstruais considerados ovulatórios (em 
toda a vida) foi de 323,6 no grupo câncer de mama e de 279,7 no grupo controle. O 
risco relativo para câncer de mama foi progressivamente maior, conforme o número de 
ciclos menstruais ovulatórios experimentados pelas pacientes, e, para um número de 
ciclos > 400, o risco relativo foi de 3,3 (IC 95%: 1,7-6,2) 18.

Com efeito, contrário a ocorrência de gestação entre 15 e 20 anos de idade de maneira 
indiscutível o risco de câncer de mama. Os motivos dessa proteção devem estar rela-
cionados à ação de hormônios placentários, como a gonadotrofina coriônica e o estriol 
sobre as células tronco. A primeira, experimentalmente, tem ação protetora comprova-
da, conferindo refratariedade a animais aos estímulos de iniciação carcinogenética quí-
mica. O estriol, cuja concentração é desproporcionalmente multiplicada na gestação, 
é a única fração estrogênica quase desprovida de atividade mitogênica, podendo na 
gestação, ocupar os receptores hormonais, que seriam estimulados pelo estradiol.

O estradiol (a fração mais potente dos estrogênios) e a progesterona atuam primor-
dialmente mediante interação com proteínas receptoras de hormônios intranucleares, 
atividade genômica, transcrição e produção de fatores de crescimento (figura 3). O 
estradiol liga-se com receptores estrogênicos (RE) e induzem a produção nas células 
epiteliais de TGFα (“transforming growth factor alpha”), IGF-1 (“insulin growth factor 
1) VEGF (“vascular endothelial growth factor”) PDGF (“platelet derived growth fac-
tor”) e IRS2 (“insulin receptor substrate 1”) que depois de liberados, voltam a estimular 
a divisão celular destas próprias células por efeito autócrino. Existem evidências de 
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que o estradiol atue também de maneira independente de RE, diminuindo a produção 
de TGF-β (“transforming growth factor beta”), nos fibroblastos do estroma por efeito 
parácrino, fator este que, por sua vez, tem ação antagônica e é inibidor da multiplicação 
celular.
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Figura 3. Representação esquemática do mecanismo promotor do estadiol

A maioria dos genes regulados pelos estrogênios é importante para proliferação celular, 
inibição de apoptose, estímulo à invasão e progressão e favorecimento da angiogêne-
se.

Os RE são de dois tipos, RE α e RE β, produto de diferentes genes, localizados nos 
cromossomos 6 e 14, respectivamente. Existem também dois receptores de progeste-
rona, A e B16.

Com a região de domínio central com alta homologia (95%) em relação ao RE α, e as 
demais regiões com muitas diferenças, o receptor estrogênico β não tem sua função 
bem conhecida, mas talvez exerçam efeito contrário inibidor do crescimento tumoral.
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Fase de Progressão
O epitélio ducto-alveolar é disposto em duas camadas, uma de células epiteliais lumi-
nais e outra que a circunda, de células mioepiteliais. As células das duas camadas são 
conectadas por caderinas, proteínas de adesão celular, que exercem ação reguladora 
de polaridade, “turn-over” e migração. As células luminais aderem-se uma as outras 
por E-caderinas, as mioepiteliais entre si por P-caderinas, e as células luminais com 
as mioepiteliais pelas caderinas desmossômicas. O sistema das caderinas é protetor 
contra a progressão tumoral, e o processo da progressão começa com desarranjo neste 
sistema, ao que tudo indica geneticamente determinado deste o principio, pela perda de 
heterozigose no alelo CDH 1. 

A fase de progressão manifesta-se depois que as células neoplásicas já se desenvolve-
ram a ponto de formar um tumor inicial e lograram invadir a membrana basal subepi-
telial e atingir o estroma subjacente.

A invasão é a passagem de um carcinoma “in situ” para infiltrativo. Isso depende da 
interação entre as células malignas e a matriz extracelular, com as células tendo de atra-
vessar a membrana basal e atingir o estroma intersticial. A partir daí, existe condição de 
acesso aos vasos linfáticos e/ou sanguíneos e de metastatizar19.

A capacidade de invasão é influenciada pela atividade enzimática. Entre as enzimas 
envolvidas merecem atenção especial a metaloproteinase I, a catepsina D e a colage-
nase do tipo IV. Essas enzimas têm ação proteolítica e colaboram na degradação da 
membrana basal.

Células estromais e macrófagos que circundam os ductos terminais concorrem para a 
progressão tumoral, produzindo mais fatores de crescimento, como IGF-1, FGF-7 e 
CSF-1.

As enzimas citadas, especialmente as metaloproteinases, e as do sistema uroquinase 
ativadora de plasminogênio (µPA) que convertem plasminogênio em plasmina, degra-
dam a matriz extracelular estromal e, associadas ao regime de hipoxia local, estimulam 
a neoangiogênese, fundamental para a disseminação neoplásica.

Participam, ainda, células circulantes progenitoras de células endoteliais, que produ-
zem fatores estimulantes de angiogênese. Os mais potentes deles são VEGF (”vascular 
endothelial growth factor”) e o PDGF (“platelet-derived growth factor”), que exercem 
seu efeito através de receptores de tirosina quinase presentes nas células endoteliais. O 



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

34

VEGF estimula também, a linfangiogênese peritumoral, sendo a via linfática a prefe-
rencial para a disseminação do câncer de mama. Aliás, os linfáticos neoformados são 
maiores do que os capilares sanguíneos e têm membrana basal incompleta, facilitando 
a disseminação. São proteínas marcadoras de linfangiogênese: podoplanina e LYVE-1 
(“lymphatic vessel endothelial receptor-1”).20, 21

A figura 4 resume esquematicamente a história natural do câncer de mama. 

Figura 4. História natural do câncer de mama.
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Crescimento Tumoral
O principal fator determinante do ritmo de crescimento tumoral é a porcentagem de 
suas células que estão em divisão através do ciclo celular (fração de proliferação). Este 
ciclo tem duração variável, como média de 80-90 horas, e é dividido em 4 estágios: G1, 
S, G2 e mitose; as células latentes, fora do ciclo celular estão em estágio G0 (figura 5). 

G2
M

S G1

G0

Figura 5. Esquema do ciclo celular

As duas células filhas diplóides originárias de um ciclo mitótico entram em estágio G1, 
(“gap” 1), que é o intervalo entre o final da divisão celular e o início da próxima fase 
de síntese do DNA (S). O estágio G1, dura em média 60 horas e corresponde ao período 
de produção de proteínas necessárias para a duplicação do DNA, especialmente as ci-
clinas C, D e E e as quinases dependentes de ciclinas (cdk), que são influenciadas por 
estímulo estrogênico. Existe um ponto no estagio G1, denominado ponto de restrição, a 
partir do qual as células ou se encaminham para o estágio S, ou se destinam à latência 
(estágio G0).
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No estágio S, que demora em média 20 horas, as células sintetizam DNA para o início 
da replicação cromossômica.

No estágio G2 são produzidas proteínas relacionadas especificamente com o processo 
de divisão celular, as ciclinas A e B e diversas cdk, sendo a duração média do estágio 
G2 é de 4 horas.

A mitose é o segmento mais rápido do ciclo, no qual a célula mãe se divide e distribui 
às duas células filhas conjuntos idênticos de cromossomos.

As células podem permanecer em G0 por curtos ou longos períodos, até de anos. Neste 
estágio, se forem estimuladas por fatores de crescimento, induzidos pelos hormônios 
esteróides sexuais, podem retomar novamente o percurso da via do ciclo celular, en-
trando em G1.

O tempo de duplicação do câncer de mama é resultado da interação entre duração do 
ciclo celular, fração de proliferação e fração de perda celular pós-mitótica, a qual é 
estimada em no mínimo 50%. Entram em jogo, potencialidades genéticas, estímulos 
hormonais, necrose e apoptose celular e reação imunológica sistêmica e local22, 23.

O crescimento do tumor de mama segue o padrão de uma função gompertziana (home-
nagem ao nome de um matemático). Neste modelo a taxa de crescimento não é cons-
tante, no início é maior e à medida que a massa tumoral aumenta de tamanho, o tempo 
de duplicação torna-se cada vez mais longo; sabe-se que as porções centrais dos tumo-
res volumosos param de crescer devido à insuficiência circulatória local (figura 6).

Volume
tumoral

Tempo
Figura 6. Função gompertziana de cresimento tumoral
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Deve-se lembrar que com 1 mm de diâmetro o tumor passa a ser reconhecido pela 
mamografia e que com 1 cm é passível de diagnóstico por exame físico. A fase pré-
mamográfica do crescimento tumoral é muito lenta, primeiro “plateau” da curva 
gompertziana, e demora em torno de 10 anos; entre 1 mm e 1 cm o crescimento tumoral 
é rápido e leva,  em média, 3 anos. Com 1012 células no organismo, fase de metástases 
múltiplas, supõe-se que exista mais ou menos 1 kg de células neoplásicas, o que fica 
incompatível com a vida.

Propagação Linfática Regional
A principal via de disseminação das células neoplásicas da mama é a linfática, sendo 
que na mama órgão, que já é muito rico em capilares linfáticos, desenvolve-se, ainda, 
neolinfangiogênese peritumoral. Os êmbolos neoplásicos podem ultrapassar o tecido 
estromal e alcançar os capilares linfáticos. Os linfáticos podem tocar a periferia do 
tumor, ou até mesmo infiltrá-lo.

Os capilares linfáticos são maiores que os venosos, apresentam única camada de cé-
lulas endoteliais, membrana basal incompleta e exibem fenestras entre as células en-
doteliais. Oferecem menor resistência à penetração das células cancerosas do que os 
arterio-venosos.

Uma vez dentro dos canalículos linfáticos os êmbolos neoplásicos são passivamente 
transportados pela corrente fluida, até atingir o linfonodo sentinela, para onde drena 
a linfa da região na mama onde se localiza o tumor. A partir deste, podem afetar os 
demais linfonodos que atuam como verdadeiras barreiras contra a passagem de células 
estranhas ao organismo (figura 7).
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LS

Linfonodo Sentinela

Figura 7. Disseminação linfática através do linfonodo sentinela

Ultrapassados os linfonodos regionais, as células embolizadas progridem pelo sistema 
linfático eferente, até chegar por fluxo uridirecional centrípeto às junções das veias 
jugular interna e subclávia de cada lado, onde desembocam o ducto torácico (a esquer-
da) e o ducto direto linfático direito (a direita) e, daí, para o átrio direito, pulmões e, 
ulteriormente, o corpo inteiro. As cadeias linfonodais para onde drenam os capilares 
linfáticos mamários são a axilar (a principal), a torácica interna e a supraclavicular24.

Células tumorais às vezes são identificadas na vênula eferente do linfonodo. Deste 
modo pode ocorrer um “shunt” para o sistema venoso de uma metástase linfonodal nos 
nódulos foliculares corticais internamente nos linfonodos.
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Disseminação Metastática à distância
A disseminação metastática à distância compreende várias etapas: embolização intra-
vascular, retenção em determinado órgão, extravasamento capilar e infiltração e repro-
dução em sítio secundário.

Dentro do compartimento circulatório a eficiência do transporte intravascular vai de-
pender da capacidade das células neoplásicas de formarem êmbolos associados com 
células do sangue, principalmente plaquetas. As selectinas são glicoproteínas de adesão 
que facilitam a interação das células cancerosas com elementos figurados do sangue, 
e tornam os êmbolos mais estáveis e menos reconhecíveis por células de defesa do 
organismo.

Em principio os êmbolos metastáticos tendem a ficar retidos no primeiro sistema mi-
crocirculatório que encontrarem no caso o tecido pulmonar, porém, além do mecanis-
mo de impactação física existem fatores moleculares de adesão órgão específicos, que 
fazem com que para cada tipo de tumor exista predomínio de determinado tecido para 
foco à distância. 

No câncer de mama as metástases ocorrem com maior frequência para ossos (cerca de 
60%), depois para pleura e pulmões (20%), fígado (15%) e mais raramente para outros 
locais, como cérebro, ovários e pele25.

O processo de metastatização é considerado ineficiente, uma vez que apenas reduzida 
fração de células neoplásicas circulantes chega a produzir foco de metástase. Sofrem 
deformações no turbilhão sanguíneo, enfrentam células de defesa imunitária e a maio-
ria acaba sendo destruída26.

Acontecendo a retenção no órgão alvo, o complexo neoplasia-plaquetas forma um 
grande trombo, que imobilizado induz à solução de continuidade na parede do vaso e 
posterior infiltração local. Outra possibilidade é o desprendimento direto das células 
tumorais do trombo e ultrapassagem do bloqueio da camada endotelial e da membrana 
basal e acesso ao estroma intersticial. A migração pelo estroma envolve os mesmos 
fatores envolvidos na invasão primária do tumor.

Três possivilidades podem ocorrer com a célula metastática no sítio secundário: passar 
a se reproduzir, ser destruída ou ficar dormente até por longos períodos. Durante a 
latência a produção intrínseca de fatores de crescimento ou estímulos externos pode 
provocar a qualquer momento o reinício da reprodução celular. No caso dos ossos, a in-
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teração da neoplasia com o microambiente local induz a produção de potente peptídeo 
de destruição tecidual: o PTHrP (“parathyroide hormone-related peptide”).

O ritmo de formação das metástases no câncer de mama é tipicamente heterogêneo. Por 
um lado algumas pacientes (10-15%) desenvolvem metástase sistêmica nos primeiros 
3 anos após a detecção do tumor, por outro, as metástases podem surgir até depois de 
20 anos, ou seja, a recorrência pode surgir em qualquer etapa da vida.

Conhecimentos obtidos com a tecnologia de “microarray” sugerem que a capacidade 
de metastatizar não é mera aquisição tardia dos tumores volumosos não tratados e, sim, 
uma determinante do potencial inerente às lesões genéticas nas células tronco iniciais.

Considerando as assinaturas genéticas e o microambiente tumoral, Weigelt e col. 
propuseram um modelo integrado para explicar as metástases sistêmicas (figura 8).27 
Segundo este modelo os carcinomas de mama com alto potencial metastático podem 
ser distinguidos daqueles com baixo potencial pela assinatura genética. O tumor tipo 
metastático, sob influência de fibroblastos estromais, pode abrigar variantes de célu-
la tronco passíveis de acumular uma série de mutações que lhes confira capacidade 
metastatização, com seletividade específica para os tecidos alvo, por exemplo, ósseo 
e pulmonar. No sítio metastático, estas células tronco induzem a reação fibroblástica 
e a angiogênese. De outra forma mutações em células progenitoras bem diferenciadas 
determinam a formação de tumores de bom prognóstico, com reduzida probabilidade 
de metástases. 28

célula tronco 
de câncer de  

mama

célula tronco 
mamária

célula  
progenitora 
diferenciada

mmuuttaaççããoo
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Figura 8. Modelo de evolução do câncer de mama conforme a origem clonal proposta 
por Weigelt e col.27
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As Defesas do Organismo
Em todas as etapas da carcinogênese e da história natural do câncer de mama, forças 
antagônicas ao processo evolutivo entram em atuação. A imensa maioria das células 
mutantes não se reproduz e são bloqueadas por sistema de vigilância genômica, e o 
mesmo ocorre com as células que logram atingir os canais circulatórios e que, mediante 
vários mecanismos de defesa, não conseguem se traduzir em foco metastático ativo.

Não é incomum, ainda, que as pacientes permaneçam assintomáticas depois do trata-
mento inicial por longo período até sobrevir uma metástase. Este fenômeno, denomi-
nado dormência tumoral, traduz a presença latente ou bloqueada de doença metastática 
mínima residual. As possíveis explicações para a dormência das células tumorais são: 
a) restrição imunológica do hospedeiro; b) permanência em estágio G0, fora de ciclo 
celular; c) ausência de estímulo hormonal; d) proliferação muito lenta.

O sistema imunológico detecta e procura remover células malignas desde o início da 
carcinogênese até à fase de metástases. As mutações genéticas das células malignas 
codificam a síntese de proteínas estranhas, antígenos de superfície, decorrentes de on-
cogenes ou da ação defeituosa dos genes supressores, que excitam a imunidade.

Normalmente a reação imunitária começa com a mobilização da resposta imune inata 
do organismo, à qual se segue a resposta imune adaptativa. As células inatas que rea-
gem contra o câncer são células NK, macrófagos e neutrófilos. As células NK (“natural 
killer”) são um subtipo de linfócitos que reconhecem alterações de histocompatibi-
lidade das células tumorais, promovem sua lise e secretam citocinas (interleucinas e 
interferon) que inibem a proliferação destas células29.

A resposta adaptativa depende de células efetoras especificas que reconhecem antí-
genos tumorais. As células dendríticas circulantes, originadas de células progenitoras 
da medula óssea, promovem a apresentação dos antígenos tumorais aos linfócitos T, 
estimulam estas células e fazem a ligação entre as respostas inata e adapitativa.

Os linfócitos T desempenham o papel principal na rejeição aos tumores sólidos. Apre-
sentam receptores que reconhecem antígenos tumorais e promovem a destruição das 
células neoplásicas, através de ação direta citotóxica, ou pela secreção de citocinas30.

Os linfócitos B contribuem na reação adaptativa atuando na citotoxidade dependente 
de anticorpos. Anticorpos antitumorais específicos são produzidos pelos linfócitos B 
que interagem na célula neoplásica, formando um complexo com o sistema de comple-
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mento que estimula a fagocitose pelos macrófagos e estimulam a ação de células NK 
e neutrófilos.

Estado nutricional adequado, hábito e estilo de vida saudáveis e bem estar emocional 
contribuem para o bom funcionamento da maquinaria de defesa. Não é incomum me-
tástases eclodirem depois de graves situações de estresse.

Vale citar também que existem substâncias naturais que levam a quiescência das célu-
las em um compartimento metastático, devido a bloqueio da neoangiogênese. 

Folkman verificou que focos metastáticos desenvolvem-se rapidamente depois da re-
moção de tumores localmente avançados de mama. Explicou o fenômeno com base 
no fato de que existe produção tumoral das substâncias angiostatina e endostatina, que 
inibem a angiogênese em pontos metastáticos distantes. A angiostatina e a endostatina 
interferen com a resposta das células endoteliais a proteínas angiogênicas como VEGF 
e PDGF31. O uso terapêutico de substâncias anti-angiogênicas, naturais ou sintéticas, 
representam promissora modadlidade terapêutica para o futuro.
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IDENTIFICAÇÃO DE MULHERES DE ALTO RISCO 
PARA CÂNCER DE MAMA

Introdução
Ao longo do tempo, o câncer de mama tem se tornado uma grande e crescente preocu-
pação para os profissionais de saúde pela alta incidência desse tipo de câncer entre as 
mulheres. Tal preocupação se justifica quando nos deparamos com os dados estatísticos 
atuais, cujos números apontam para uma expectativa de 49.400 novos casos para esse 
ano (INCA, 2008).

Levando-se em conta essa realidade, que constitui, sem sombra de dúvida, um grande 
problema de saúde pública, este trabalho pretende discutir os critérios existentes para 
identificação das mulheres com um perfil mais definido para desenvolver um câncer 
mamário.

Considera-se alto risco para câncer de mama as mulheres com diagnóstico de hiperpla-
sia epitelial atípica ou neoplasia lobular in situ em biópsia prévia, com parente de pri-
meiro grau (mãe, filha ou irmã) com história de câncer de mama ou com predisposição 
genética comprovada (BRCA 1-2 mutados).

Assim, dentre os inúmeros fatores de risco, podemos agrupá-los em: ambientais gené-
ticos / familiares, hormonais esteroides, alteração histológica da mama. E, destes, os 
que têm isoladamente maior impacto para identificação de mulheres de alto risco são 
histológicos e genético-familiares.

Quanto aos critérios histológicos1. 

Foram Page e Col. que sistematizaram o risco de câncer de mama em relação ao antece-
dente de uma enfermidade benigna da mama, cujo estudo está resumido a seguir.

Gerson Mourão Neto
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Biópsia Benigna Risco Relativo 
Enfermidade não proliferativa 0,89

Enfermidade proliferativa            Sem atipia 1,50

Com atipia 4,40

Carcinoma lobular in situ 10,0

Carcinoma ductal in situ 10,0

  Fonte: Dupont e Page,1985.

2. No que diz respeito aos critérios genéticos / familiar

A agregação familiar de câncer de mama foi observada pela primeira vez na literatura 
médica romana em 100 d.C. (Lynch,1981). Em 1860, Paul Broca descreveu uma inci-
dência excessiva de câncer de mama em combinação com câncer do trato gastrintestinal 
em várias gerações da família de sua esposa, sendo, portanto, a primeira evidência da 
heterogeneidade tumoral no câncer de mama hereditário (Broca,1866, apud Bland).

Desde então se aceitou que o antecedente familiar de câncer de mama constitui um 
fator de risco de suma importância.

2.1- Estudos epidemiológicos

Diversos estudos no âmbito da epidemiologia demonstram que os riscos de câncer de 
mama aumentam, progressivamente, com o número de familiares afetados, idade em 
que desenvolveram a neoplasia e com a proximidade do parentesco, conformo exposto 
na tabela abaixo.

História familiar e Risco de Câncer de mama 
Risco vitalício Risco absoluto Risco relativo

População geral 1:12 8% 1,0
2º grau     <50a. 1:9 11% 1,5
1º grau     >50a. 1:8 12% 1,6
1º grau     <50a. 1:3 30% 3,8
1º grau Bilateral. 1:2 50% 6,4

   Fonte: Sattin,1985; Offit,1994.
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2.2- Câncer de mama hereditário

Todo câncer na sua origem é genético (lesão DNA), mas nem todo câncer é hereditá-
rio.

Os cânceres de mama estão divididos em: esporádico (70 a 80%), familial (20%) e, ao 
contrário do que se pensa, a minoria é hereditário (5 a 10%).

Esporádico – o câncer de mama ocorre ao acaso em uma família sem predisposição 
para a doença, ou seja, o risco é igual ao da população geral. 

Familial – dois ou mais familiares têm câncer da mama, e de igual modo a história 
familiar também não sugere predisposição hereditária, porém o risco relativo dos seus 
membros desenvolverem um câncer está aumentado em três vezes em relação à popu-
lação geral. Podendo, nesse caso, estar implicados: o acaso, fator ambiental comum ou 
genética comum (genes de baixa penetrância).

Hereditária – caracterizada pela idade precoce ao diagnóstico, excesso de bilateralida-
de, múltiplos outros CA primários na família, e um padrão de transmissão autossômico 
dominante e com risco relativo que pode chegar até 10 vezes ao encontrado na popula-
ção geral (Lynch, 1989).

A preocupação em relação ao CA hereditário deve centrar-se, principalmente, em qua-
tro fatores, quais sejam: a precocidade com que os cânceres se iniciam, padrão autos-
sômico dominante, tumores com alta penetrância e a ocorrência de múltiplos cânceres 
primitivos.

- Início precoce (célula germinativa)

Da observação de famílias com retinoblastoma, Knudson desenvolveu uma explicação 
para ocorrência de tumores familiares que se tornou um paradigma na compreensão 
do câncer (Knudson, 1993). O modelo de Knudson diz que “ambos os alelos em um 
lócus supressor tumoral devem ser mutados para originar um tumor”. Enquanto nos 
esporádicos as duas mutações são adquiridas (células somáticas) ao longo da vida; 
os hereditários já nascem com uma mutação (células germinativas), bastando apenas 
mais uma para desenvolver o câncer, daí acometerem as pessoas mais jovens que nos 
cânceres esporádicos.
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           - Metade da prole herdará a mutação (autossômico dominante).

           - Alta probabilidade de desenvolver o câncer (alta penetrância)

Para entendermos o impacto dessas mutações basta comparar o risco vitalício até 70 
anos de desenvolver um CA:

Pop. Geral  = 7%
BRCA   = 70% 

           - Ocorrência de múltiplos cânceres primitivos (expressividade) 

Sendo os tipos mais frequentes os de ovário, cólon, pâncreas, próstata e mama mascu-
lina.

Eis exemplos de algumas dessas síndromes hereditárias:

Síndrome associada a 
câncer de mama hereditário 

Gene em que há mutação
em células germinativas 

Lócus

Câncer de mama e 

Ovário hereditário 

BRCA1 17q21

BRCA2 13q12

Li-Fraumeni P 53 17p13

Cowden PTEN/MMAC 10q23

Peutz-jeghers LKD1/STK11 19p13,3

 Fonte:Harris,2002 Bland, 2004.

Síndrome SBLA (Li-Fraumeni): são famílias com carcinoma de mama, sarcoma de 
tecido mole, tumor cerebral, leucemia, linfoma, carcinoma de laringe, carcinoma de 
cortical da adrenal. Estima-se que 50% das portadoras desenvolvem algum tipo de 
câncer aos 30 anos de idade, comparados a 1% na população geral, e tem um risco 
vitalício de 90% aos 70 anos.

Síndrome de múltiplos hamartomas (Cowden): qualquer caso de câncer de mama em 
idade jovem (menor que 25 anos) em família com história de patologia benigna ou ma-
ligna de tireoide, meningeoma, leiomioma, câncer de endométrio; lesões característica 
de pele como pápulas faceais múltiplas, queratose acral e palmoplantar, triquelimomas 
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faciais, lipomas subcutâneos. Hamartomas do cólon e doença mamária benigna

Síndrome de Peutz – Jeghers: máculas pigmentadas nos lábios, mucosas oral, con-
juntiva, área periorbital e dedos. Múltiplos pólipos intestinais harmartomatosos, alguns 
dos quais com achados adenomatosos, mas não há evidência suficiente para uma as-
sociação com câncer colorretal. Existe um aumento do risco para câncer de intestino 
delgado, principalmente duodeno, e também tumores de cordão sexual, melanoma, 
câncer de pâncreas, câncer gástrico e câncer de mama.

Como percebemos nos exemplos supracitados, na avaliação de risco devemos levar 
em conta não só dados referentes a tumores malignos, posto que certas síndromes são 
caracterizadas por algumas alterações benignas associadas às neoplasias, como, por 
exemplo, as síndromes Cowden, Peutz –Jeghres

Todas essas síndromes hereditárias são em genes supressores e destas 80% estão re-
lacionadas ao BRCA 1-2 mutados, e têm altíssimo risco para desenvolver câncer de 
mama (tanto feminina como masculina), ovário, próstata, etc..., sendo assim mutações 
de alta penetrância e expressividade variável. 

Risco Vitalício, Penetrância e Expressividade.

Risco vitalício 
População 

Geral
Portadores(as)
BRCA-1 Mutado 

Portadores(as)
BRCA-2 Mutado 

Câncer de Mama ~10% 70-85%
Mulheres 70-85% 

Homens 5-10% 

Câncer de Ovário ~1% 20-60% 10-20%

Câncer de Cólon ~5% 6%

Câncer de Pâncreas <1% -
Homens 2% 

Mulheres 1,5% 

Câncer de Próstata         - 8%
7%

(20% até 80 anos) 

Outros (exceto mama, 

ovário, próstata 

pâncreas e pele NM) 

        - -

20% (Estômago, 

melanoma,

cólon, vias biliares)

CA mama contralateral 0,5-1,0%

 ao ano 

Até 65%  Até 65% 

        Fonte: Harris, 2002.
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Dentre algumas populações, percebe-se que um número restrito de mutações é respon-
sável pela maioria dos casos de uma determinada doença hereditária. Essas mutações, 
passadas de geração em geração, têm em sua origem um único ancestral e são, por 
essa razão, denominadas mutações fundadoras. Um exemplo de isolamento genético, 
seja causado por motivos culturais ou geográficos, são as judias Ashkenazi, possuido-
ras de três mutações fundadoras BRCA1 (185del AG, 5382insC) e BRCA2 (6174del 
TT). Tais mutações podem ser responsáveis por 60% dos cânceres de ovário e por 
30% dos casos de câncer de mama que ocorrem em mulheres com menos de 30 anos 
(Abeliovich,1997). Além disso, do ponto de vista étnico, tais mulheres são as que mais 
possuem alterações no BRCA -1.

Probabilidade de detecção de BRCA-1 mutado
Famílias com câncer de mama

Idade média do

diagnóstico

Probabilidade (%) 

Etnia não ashkenazi 

Probabilidade (%) 

Etnia ashkenazi 

<35 17.4 47.9

35-39 11.7 36.7

40-44 7.7 26.8

45-49 5 18.7

50-54 3.2 12.7

55-59 2.1 8.4

>59 1.3 5.5

   Fonte : Couch, 1997.

Como podemos perceber, ao longo desta discussão, as duas situações abordadas ini-
cialmente, ou seja, histológicas e familiar/genético, isoladamente, apesar de seu gran-
de impacto, representam uma minoria. A grande maioria da população tem pequenos 
fatores de risco que, em algumas situações, sua somatória pode equiparar-se à força do 
BRCA, como, por exemplo, a combinação da história familiar e histológico.
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  Fonte: Dupont e Page,1985.

Antes da década de 1990 estes grupos de alto risco limitavam-se à rara descrição de 
grandes famílias nas quais pelo menos uma mulher em duas eram afetadas por câncer 
de mama em cada geração. Com os avanços na epidemiologia genética e genética mo-
lecular podemos agora identificar, com grande precisão, essas mulheres de alto risco. 
De acordo com a NCCN (National comprehesive Câncer Network), disponível na In-
ternet no site http//www.nccn.org/physician_gls/f_guidelines.html.acesso 20/06/2008 
os critérios para diagnósticos presuntivo são os seguintes:
                   
1- História pessoal de câncer de mama e mais uma das características abaixo:

- Diagnóstico com menos de 40 anos, com ou sem história familiar.
- Diagnóstico com menos de 50 anos, com um parente próximo com câncer de 
mama ou câncer de ovário.
- Diagnóstico em qualquer idade, com pelo menos dois parentes próximos com 
câncer de mama, especialmente se um dos casos for diagnosticado antes dos 50 
anos ou se o tumor for bilateral.
- Diagnóstico de câncer de mama masculino em um parente próximo.
- História pessoal de câncer de ovário.
- Se for descendente de Judeus Ashkenazi com diagnóstico antes dos 50 anos, 
mesmo sem história familiar; ou em qualquer idade se houver história de câncer 
de mama e ovário em parentes próximo.

2- História pessoal de câncer de ovário e mais uma das características abaixo:

- Um ou mais parentes próximo com câncer de ovário.
- Um ou mais parentes próximo com câncer de mama com menos de 50 anos ou 
com tumor bilateral.
- Dois ou mais parentes próximo com câncer de mama.

Biópsia benigna / História Familiar Risco Relativo 

Enfermidade Não proliferativa 0,89

Enfermidade proliferativa 1,90

Enfermidade proliferativa mais antecedente familiar 3,20

Hiperplasia atípica 4,40

Hiperplasia atípica mais antecedente familiar 8,90
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- Um ou mais casos de câncer de mama em homens.
- Caso seja descendente de Judeus Ashkenazi, não é necessária história familiar.

3- História pessoal de câncer de mama em homens e mais umas das características 
abaixo:

- Um ou mais parentes com câncer de mama (homem ou mulher).
- Um ou mais parentes próximo com câncer de ovário.
- Caso seja descendente de Judeus Ashkenazi, não é necessária história familiar.

4- Apenas história familiar:

- Um ou mais parentes próximo que preenchem os critérios acima.

Nesta classificação, considera-se os parentes de primeiro, segundo e terceiro graus (ou 
seja, as três gerações) e deve-se levar em conta sempre o mesmo lado da família (ma-
terna ou paterna).
 

Estimativas de riscos
Existem modelos matemáticos e tabelas que estimam a probabilidade de um indivíduo 
vir a desenvolver um CA de mama ou de ser portador de uma mutação. Nenhum mode-
lo é absoluto, daí a importância da individualização a depender do contexto.

Desenvolver câncer

- GAIL, modelo derivado do Breast Cancer Detection and Demonstration Project 
(BCDDP), que leva em conta a idade, idade da menarca, idade da primeira gestação a 
termo, história anterior de biópsia, (presença ou ausência de hiperplasia atípica) núme-
ro de parentes em primeiro grau afetado por câncer de mama. Este modelo tem como 
limitações não considerar a idade dos parentes ao diagnóstico, parentes de segundo 
grau afetados, história familiar paterna ou de outros tumores.

- CLAUS: modelos derivados do Cancer and Steroid Hormone Study (CASH), este é o 
modelo mais adequado para mulheres com história familiar fortemente positiva. Leva 
em consideração o número, a idade e o grau de parentesco dos indivíduos afetados, 
tem a ver com a idade da consulente. Também apresenta certas limitações já que uni-
camente leva em consideração um máximo de dois familiares comprometidos e ignora 
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os antecedentes de câncer bilateral e os antecedentes de câncer de ovário. Estas últimas 
são características comuns em pacientes com BRCA 1-2 mutados.

Portador de uma mutação

Dentre os trabalhos mais importantes e utilizados na prática clínica são  os modelos de: 
Couch, shattuck-Eidens, Frank, Parmigiani (BRCAPRO).

Couch e Shattuck fornecem estimativas altas próximas do real, mas apenas para 
BRCA 1.
Frank e BRCAPRO estimam tanto BRCA1 como BRCA2.
BRCAPRO esse é um dos poucos modelos que incluem homem com CA de mama na 
família.  

Nesse sentido, com base na contextualização dos dados supracitados teremos a seguin-
te classificação:

Baixo risco  (< 15% risco vitalício)
Médio risco  (de 15 a 30% risco vitalício)
Alto risco  (> 30% risco vitalício)

Recomendações para grupos de alto risco (Lynch, 2003):

- orientação quanto ao teste genético e risco familiar.
- Auto-exame das mamas a partir dos 18 anos.
- exame médico mamário a partir dos 20 anos.
- Mamografia a partir dos 25 anos (anual ou semestral).
- Rastreamento anual para câncer de ovário a partir dos 30 anos.
- Orientação quanto medidas preventivas (mastectomia profilática, ooforectomia 
profilática, tamoxifeno).
- Orientação quanto ao exame das mamas em homens.
- Rastreamento precoce para câncer de próstata. 
- Ressonância magnética (anual ou bianual). Recentemente, após grandes estudos 
multicêntricos, tal exame pode fazer parte deste protocolo. (Holanda Kriege e 
col., 2004; Reino Unido por Warner, 2004; Alemanha por Kuhl e col, 2005; Esta-
dos Unidos por Lehnman,2005 ).
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Princípio do aconselhamento genético:

1. O primeiro passo é se obter uma história familiar detalhada, envolvendo todos os 
parentes pelo menos até três gerações.

2. Após a obtenção desses dados constitui-se um heredograma.

3. Diante de um heredograma com alta probabilidade de um padrão de predisposição 
hereditária ao desenvolvimento de tumores, podemos estimar a chance de um membro 
da família ter ou não a mutação.

Apesar de se considerar mulheres com alto risco aquelas com risco vitalício >30% a 
indicação do teste se faz relevante quando essa chance for superior a 10%, pode-se con-
siderar a indicação de um teste molecular para a detecção dessa mutação para ajudar a 
estratificar o risco individual do paciente.

4. Recomenda-se que o teste seja realizado prioritariamente no membro familiar que 
tem a maior probabilidade de ter a mutação, ou seja, aquele  parente já afetado e cujo 
perfil preenche os requisitos definidos como padrão.

5. Não é um teste de triagem populacional e no momento nem mesmo para a judias 
Ashkenazi, mas indicação restrita para famílias de alto risco após aconselhamento com 
geneticista.

6. Pensando nas repercussões psicossocioeconômicas e nas limitações de intervenções 
disponíveis o profissional deve considerar:

6.1. Se a paciente deseja a informação.
6.2. Se puder ser adequadamente interpretado.
6.3. Se o resultado tiver influência no manejo médico da paciente.
6.4. Proteção à privacidade e confidencialidade da informação genética. 

Implicações dos resultados dos testes genéticos:

1. AFETADO

1.1 Teste Positivo
- Aumenta a sua possibilidade para outros cânceres.
- A mutação pode ser transmitida para a prole e outros membros da família.
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1.2 Teste Negativo
- Os resultados negativos serão negativos apenas para as mutações testadas, não 
afasta o risco de outras mutações que não as especificamente testadas.

2. NÃO AFETADO

2.1 Teste Negativo
- Os resultados serão negativos apenas para as mutações testadas, não afasta o 
risco de outras mutações que não as especificamente testadas.
- Existem pessoas que pertencem a famílias com mutação bem definidas, mas não 
são portadoras dessas mutações (fenocópia) e se for negativa seu risco vitalício 
sai de 80 para 10% igualando-se à população geral, assim como diminuem sua 
possibilidade para outros tipos de cânceres primitivos.
- Existem grupos étnicos com tipos bem definidos de mutação e que são altamen-
te prevalentes (mutações fundadoras), por exemplo, Judias Ashkenazi onde “Hot 
stop” (BRCA1 = 185 del AG e 538 insC; BRCA2 = 6174 delT), porém cerca de 
20% destes indivíduos são portadores de outras mutações deletéricas que não 
estas (Frank2002). Estas também estariam livres das intervenções utilizadas para 
as pacientes de alto risco. 
Devemos entender, todavia, que testes negativos em pessoas de alto risco podem 
representar:
- Limitação do teste atual. 
- Genes ainda desconhecidos.
- Pode ter desenvolvido um câncer esporádico.

2.2 Teste Positivo
- Apesar da alta penetrância (2% da pop. geral / 40% hereditário <50anos), não 
significa inexorabilidade para o câncer, pessoas de uma mesma família carregan-
do a mesma mutação podem mostrar diferenças significativas na idade do início 
e tipo de câncer desenvolvido. Por exemplo, uma mulher pode desenvolver o 
câncer de mama aos 30 anos de idade, sua irmã ter um câncer de mama e ovário, 
mas outra estar saudável aos 80 anos.

Isso mostra que não herdamos só genes, mas costume, estilo de vida, etc. E são estas 
variáveis que poderão antecipar ou retardar o aparecimento de câncer nessas pacien-
tes.
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Introdução
O câncer de mama integra o grupo de doenças crônicas não comunicáveis, as quais se 
constituem em um dos maiores desafios para as políticas de saúde pública no mundo 
e têm, na prevenção e no controle, as melhores estratégias para redução das taxas de 
mortalidade1.

Para expor as estratégias de prevenção para câncer de mama, é preciso traduzir a 
linguagem da prevenção geral, detalhando-a em seguida, especificamente para o câncer 
de mama. 

Prevenção pode ser definida como ações adotadas para reduzir ou eliminar o início 
de uma doença, suas causas, complicações e recorrências. Em geral, esse conceito é 
caracterizado por atividades que visam reduzir a exposição dos indivíduos a fatores 
prejudiciais à saúde ou minimizar os efeitos da exposição a tais fatores2.

O potencial da prevenção para as doenças crônicas é enorme, mas difere das doenças 
infecciosas. No período de 1979 a 2005, o percentual das doenças infecciosas na 
mortalidade geral reduziu-se de 10,29% a 4,53%, devido a melhorias de saúde ambientais 
voltadas para habitação, saneamento, vacinação em massa e outras. No entanto essas 
medidas, isoladamente, não tiveram o mesmo impacto sobre a taxa de mortalidade 
por doenças cardiológicas e câncer. A participação das doenças cardiológicas na taxa 
de mortalidade geral brasileira, desse período, aumentou 27,49% para 31,82%, e a de 
câncer variou de 8,66% para 16%, porque não houve adoção de medidas específicas 
sobre os determinantes dessas doenças (Gráfico 1). 

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO PRIMÁRIA E 
SECUNDÁRIA DO CÂNCER DE MAMA

Adriana de Freitas Torres
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Gráfico 1 – Percentual de participação das causas mortis na taxa de mortalidade 
geral do Brasil, no período de 1979 a 2005.

FONTE: MS/SVS/DASIS/CGIAE/SIM-MP/IBGE-MS/INCA/COMPREVE/Divisão 
de Informação3

Intervenções médicas em indivíduos ou populações são classificadas em quatro níveis 
de prevenção, correspondendo a diferentes fases do desenvolvimento da doença: 
primordial, primária, secundária e terciária, cujas características estão expressas no 
Quadro 1. Neste capítulo, adotamos os critérios clássicos para conceituação desses 
níveis de prevenção.

A delimitação dos níveis de prevenção, por vezes, é difícil. Requer atenção para o 
alvo e os objetivos. Assim, os programas de educação para a saúde podem ter objetivo 
de prevenção primária ou secundária. Quando se apresenta um programa de televisão 
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sobre câncer de mama, o alvo da informação é a população em geral e o objetivo é 
alertar para a adoção de estilos de vida e comportamentos que reduzam a exposição 
aos riscos de câncer, portanto configura-se como prevenção primária. No entanto, se 
o programa de educação é ministrado em uma instituição de diagnóstico e tratamento 
de câncer de mama e tem por objetivo alertar para a necessidade de ser submetida a 
mamografia, é um programa de prevenção secundária4. 

Quadro 1 – Níveis de prevenção

Nível de 
prevenção Objetivo Fase da doença Alvos 

Primordial 
Estabelecer e manter 
condições que minimizam 
o risco à saúde 

Antecede a doença, 
atuando sobre fatores 
econômicos, sociais e 
ambientais que podem 
causar doença 

População em geral ou 
grupos específicos, 
por meio de políticas e 
promoção de saúde 
pública 

Primária

Reduzir a exposição de 
indivíduos a fatores de 
risco 

Reduzir a incidência da 
doença 

Antecede a doença, 
atuando sobre fatores 
específicos de risco 
relacionados à doença e 
fatores não específicos, 
relacionados à proteção 
contra a doença 

População geral, 
grupos específicos e 
indivíduos saudáveis, 
por meio de políticas 
de saúde pública 

Secundária 

Prevenir a progressão da 
doença por meio da 
detecção precoce e da 
intervenção adequada 

Reduzir a prevalência da 
doença encurtando sua 
duração 

Estágio inicial – período 
da passagem do estado 
de saúde para o início dos 
sintomas 

Indivíduos
assintomáticos com 
doença inicial e 
indivíduos 
identificados como de 
alto risco 

Terciária 

Reduzir as consequências 
de uma doença 
estabelecida, por meio do 
manejo eficiente para 
diminuir a progressão ou 
complicações 

Melhorar o bem-estar do 
paciente e sua qualidade 
de vida 

Estágio tardio da doença  
Pacientes, por meio de 
tratamento e 
reabilitação

    FONTE: Adaptado de Bonita et al.1 e National Public Health Partnership2

Exposta a linguagem de prevenção, cabe voltar a atenção para as estratégias preventivas 
do câncer de mama, adequando esse conteúdo científico à luz das publicações atuais. 
Essas estratégias estão representadas na Figura 1.
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Figura 1 – Níveis de prevenção de câncer de mama segundo história natural da 
doença

Primordial Primária Secundária Terciária
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Não há câncer de mama
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Medidas que reduzem a incidência do 
câncer de mama

INÍCIO BIOLÓGICO DO 
CÂNCER DE MAMA

Medidas comportamentais
Medidas medicamentosas
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câncer de mama 

estabelecido
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FONTE: Concepção da Autora

As estratégias que visam à prevenção da instalação dos fatores de risco são denominadas 
em conjunto prevenção primordial, que difere da prevenção primária, porque nesta as 
estratégias estão voltadas para evitar o contato com os fatores de risco5. 

As estratégias primordiais são abrangentes, estão voltadas para a população em geral, 
sem câncer de mama e envolvem condições ambientais, macroeconômicas, educativas, 
sócio-demográficas das quais a escolaridade é parte integrante1, 6. 

As estratégias de prevenção primária do câncer de mama objetivam reduzir o risco 
de surgimento de casos novos na população (diminuição da incidência) ao prevenir a 
exposição aos fatores que levam ao seu desenvolvimento, interromper seus efeitos ou 
alterar as respostas do hospedeiro a essa exposição, impedindo que ocorra seu início 
biológico7. 
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As estratégias de prevenção primária podem ter como alvo a população em geral 
ou a população de indivíduos de alto risco para câncer de mama (portadoras de 
mutação do gene BRCA1 e BRCA2, história familiar de câncer de mama, submissão 
a radiação torácica antes dos 25 anos de idade, diagnóstico de carcinoma lobular in 
situ ou hiperplasia atípica e índice de Gail igual ou maior que 1,7%)8. Outro critério 
de classificação dessas estratégias baseia-se nas medidas a serem adotadas, ou seja, 
medidas comportamentais, medicamentosas e cirúrgicas.

As medidas comportamentais incluem: dieta, atividade física, adequação do peso 
corporal ao biótipo, controle da ingesta alcoólica, uso cauteloso da terapia hormonal. 
As medidas medicamentosas contemplam o uso de moduladores seletivos de 
receptores estrogênicos (SERMS) incluindo tamoxifeno9, 10,11 e raloxifeno12, 13,14, além 
dos inibidores de aromatase15 e dos retinóides15, 16, que atualmente estão em estudo. 
As medidas cirúrgicas contemplam mastectomia profilática (adenomastectomia) e a 
ooforectomia17, 18,19.

Do ponto de vista prático, podem-se recomendar as estratégias de prevenção primária 
constantes do Quadro 2. 

Quadro 2 – Recomendações para implantação prática das estratégias de prevenção 
primária de câncer de mama

ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO 
PRIMÁRIA DE CÂNCER DE MAMA BASES DA ESTRATÉGIA 

1. Identificar o risco de câncer de mama 

História clínica pessoal e familiar 
Cálculo do Índice de risco 
Investigação de mutação do gene BRCA1 e 
BRCA2, quando indicada 

2. Propor prevenção primária 

a. População geral 
Orientação alimentar 
Prática de atividade física 

b. Para o grupo de risco, acrescentar 
Expor risco benefício, de forma individualizada 
Oferecer medidas cirúrgicas ou 
Oferecer medidas medicamentosas 

Maior detalhamento dessas estratégias de prevenção primária é abordado em outros 
capítulos. 
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As estratégias de prevenção secundária têm como objetivo a redução das consequências 
mais graves do câncer de mama, ou seja, a alteração do curso da doença, uma vez que 
seu início biológico já ocorreu. Empregam-se intervenções que permitem sua detecção 
precoce e seu tratamento oportuno. Isso é possível porque, no câncer de mama, há clara 
evidência de que a doença pode ser diagnosticada numa fase precoce, quando ainda 
não está clinicamente aparente (período pré-clínico). A detecção do câncer de mama é 
possível por meio da educação para o rastreamento, em populações assintomáticas, e 
para o diagnóstico precoce, em pessoas sintomáticas (Figura 1)7,20. 

Define-se rastreamento como o exame das pessoas assintomáticas, objetivando 
identificar aquelas com maiores chances de apresentar uma doença. Significa dizer 
que o rastreamento não tem por objetivo fazer diagnóstico, mas indicar pessoas 
que, por apresentarem exames alterados ou suspeitos, devem ser encaminhadas para 
exames diagnósticos1. Para que possa ser alvo de um programa de rastreamento, a 
doença deve obedecer aos pré-requisitos constantes do Quadro 3, os quais o câncer de 
mama preenche. Esse fato possibilitará maior e melhor sobrevida e ainda aumentará as 
chances de cura da doença21.

Quadro 3 – Requisitos para instituição de um programa de rastreamento

PRÉ-REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 

Doença Bem definida 

Prevalência Conhecida 

História Natural 
Existência de um longo período entre os primeiros sinais e a doença 
aberta 
Ser um problema de saúde pública, para o qual há tratamento eficaz 

Teste de rastreamento 
Simples e seguro 
Com acurácia comprovada  
Reprodutível 

Aspecto financeiro Custo-efetivo 

Facilidade de acesso Disponível ou pode ser facilmente disponibilizado 

Aceitação Procedimento largamente reconhecido 
Aceitação pelos órgãos governamentais e pela população-alvo 

Equidade Equidade do acesso aos serviços de rastreamento 
Existência de um tratamento seguro, efetivo e aceitável 

   FONTE: Adaptado de Bonita et al.1



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

63

É importante alertar que não se deve confundir rastreamento com exame para 
diagnóstico, apenas porque ambos utilizam mamografia. O rastreamento seleciona as 
mulheres que precisam de exames adicionais devido aos achados mamográficos, mas 
são assintomáticas, enquanto que a mamografia de diagnóstico é gerada em função de 
um sintoma ou um achado clínico, indicando que a mulher não é mais assintomática 
(Figura 2). 

Há quatro tipos de rastreamento segundo a população-alvo1,7,20: 

Rastreamento de massa, empregado para a população em geral, também •	
denominada organizada, porque é implementado por meio de um planejamento 
ativo, dispensado a pessoas convidadas, de grupos etários pré-definidos, com 
frequência pré-estabelecida;

Rastreamento múltiplo ou multifásico, empregado concomitantemente a diferentes •	
testes de rastreamento, assim como ocorre nos exames periódicos de saúde;

Rastreamento direcionado, que está dirigido a grupos específicos de risco •	
aumentado, como ocorre para doenças ocupacionais e ambientais;

Rastreamento oportunista ou de identificação de caso, aquele em que a ação de •	
detecção precoce resulta de interação individual por iniciativa pessoal ou do 
profissional de saúde, numa consulta por qualquer motivo. 

Para câncer de mama, as estratégias de rastreamento podem ser: mamografia, exame 
clínico das mamas, autoexame das mamas, imagem por ressonância magnética 
e, mais recentemente, aventa-se a possibilidade do emprego da ultrassonografia 
mamária22. Desses métodos, epidemiologicamente, só se comprovou maior impacto do 
rastreamento do câncer de mama para a mamografia7 promovendo redução das taxas 
de mortalidade22, 23. 
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Como o objetivo do rastreamento é detectar o tumor ainda no período pré-clínico, ou 
seja, no período em que é potencialmente curável se for detectado, antes que se torne 
incurável se o diagnóstico foi feito clinicamente, seu planejamento depende da taxa 
de crescimento do tumor e da sensibilidade do teste de rastreamento. Quando o foco é 
planejar o rastreamento mamográfico, a taxa de crescimento do tumor é expressa pela 
média de tempo que o tumor leva para passar de um tamanho em que é identificável 
apenas por métodos de rastreamento para um tamanho em que é clinicamente detectável 
tempo denominado média de sojourn24, 25 (Figura 2).

A partir da análise do crescimento tumoral diagnosticado por mamografia de 336.533 
mulheres com idade de 50 a 69 anos25, determinaram que, apesar de haver uma grande 
variação na taxa de crescimento dos tumores mamários, para mulheres com idade de 
50 a 59 anos, a média de sojourn é de 5,6 anos e a sensibilidade da mamografia iguala-
se a 55%. Para a faixa etária de 60 a 69 anos, a média de sojourn é de 6,9 anos e a 
sensibilidade do rastreamento iguala-se a 60%. Do ponto de vista prático, significa 
dizer que nas mulheres mais jovens, a taxa de crescimento tumoral é maior e, em menos 
tempo, o tumor atinge um tamanho clinicamente detectável, enquanto que, em idade 
mais avançada, o crescimento tumoral é mais lento e a sensibilidade do rastreamento 
aumenta, porque a mulher pode ser submetida a um número maior de mamografias 
durante o sojourn. Este ganho no tempo é considerado a essência do rastreamento 
mamográfico. 

Kemp et al.21, analisando os custos de um rastreamento de câncer de mama numa 
população de 1014 mulheres no climatério, e comparando com os custos do tratamento 
do câncer de mama em estadios mais avançados, concluíram que enquanto o custo total 
do tratamento de uma paciente com câncer de mama em estadio II ou maior pode atingir 
até R$ 75.000,00, o rastreamento do câncer de mama para uma mulher submetida a 
mamografia, ultrassonografia, punção aspirativa, exame anatomopatológico, o custo 
orçava em R$ 469,85. Comprovaram assim, os autores, que o tratamento de duas a 
quatro mulheres com câncer de mama avançado, pode ser equivalente ao custo do 
rastreamento de 1000 mulheres. 
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Figura 2 – Sensibilidade do rastreamento mamográfico em função do tempo de 
crescimento do tumor 
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Fonte: Concepção da Autora

A imagem por ressonância magnética tem sido indicada para complemento da 
mamografia para o rastreamento de câncer de mama26, desde 2003, no manual da 
American Cancer Society, para grupos específicos como: mulheres com 30 a 39 anos 
de idade, história familiar de câncer de mama ou de ovário e um risco em 10 anos 
maior que 8% avaliado pelo modelo de Gail, assim como para mulheres com idade de 
40 a 49 anos e um risco em 10 anos maior que 20% ou maior que 12%, no caso de a 
mamografia ter evidenciado mamas densas27. 

Para atender ao objetivo do rastreamento, se tem sugerido o uso da ultrassonografia 
mamária para mulheres com menos de 50 anos de idade, risco aumentado para câncer 
de mama e mamas densas à mamografia, para possibilitar a identificação de tumores 
pequenos e sem calcificação, não visibilizados pela mamografia. No entanto deve 
ser empregado como complemento do rastreamento mamográfico, devido à falta de 
evidências de sua acurácia e impacto na redução da mortalidade por câncer de mama8, 

22.
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Exame físico
procedimento essencial para assegurar manejo adequado

Paciente assintomática e Exame físico negativo

Risco normalRisco aumentado

Idade entre 20 e 40 anos Idade maior que 40 anos
Exame clínico a cada 1 a 3 anos

Auto-exame periódico

Exame clínico anual

Mamografia anual

Auto-exame periódico

• Radioterapia torácica anterior
Idade < 25 anos

• Risco de câncer invasivo em 5 anos pelo modelo de Gail > 
1,7% em mulher com mais de 35 anos de idade ou

• Risco vida maior que 20%, dependente de história familiar

• Exame clínico anual
• Auto-exame periódico

Idade = 25 anos

• Exame clínico semestral ou anual e mamografia anual, iniciar 8 a 10 anos 
após a radioterapia ou a partir dos 40 anos

• Considerar ressonância como adjuvante
• Auto-exame periódico

• Exame clínico semestral ou anual e mamografia anual
• Auto-exame periódico
• Considerar estratégias de redução de risco

• História familiar de câncer 
• Predisposição genética

Família com > 2 casos de câncer de mama e = 1 de ovário
Família com > 3 casos de câncer de mama antes dos 50 
anos de idade

Idade < 25 anos • Exame clínico anual
• Auto-exame periódico

Idade = 25 anos

• Exame clínico semestral ou anual e mamografia
anual

• A partir dos 25 anos para história de 
câncer de mama ou ovário ou

• 5 a 10 anos antes da menor idade do caso 
de câncer de mama familiar

• Considerar ressonância como adjuvante
• Auto-exame periódico 
• Considerar estratégias de redução de risco

• Carcinoma lobular in situ ou 
hiperplasia atípica

• Exame clínico semestral ou anual 
• Mamografia anual
• Considerar ressonância como adjuvante
• Considerar estratégias de redução de risco
• Auto-exame periódico

Na Figura 3, apresenta-se um algoritmo de rastreamento de câncer de mama, adaptado 
para a realidade brasileira, a partir da recomendação do National Comprehensive 
Cancer Network8.

Figura 3 – Algoritmo de rastreamento de câncer de mama em pacientes 
assintomáticas e com exame físico negativo

Fonte: Adaptado do NCCN8

Diante de um achado ao rastreamento, ao exame clínico ou mesmo à presença de 
sintomatologia, surge a necessidade de proceder ao detalhamento do diagnóstico, ainda 
como parte das estratégias de prevenção secundária. Dentre essas estratégias, estão 
as biópsias percutâneas e cirúrgicas. Essa etapa preventiva antecede as estratégias de 
prevenção terciária, a qual inclui as rotinas terapêuticas e de reabilitação. 

Convém ressaltar que o controle do câncer apresenta singularidades quando comparado 
a outras doenças. São ações que vão desde a prevenção primária, eliminação de 
exposições a fatores cancerígenos, de grande complexidade, alto custo e com resultados 
nem sempre satisfatórios, até o tratamento da doença, igualmente de alto custo, com 
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resultados às vezes discutíveis. A singularidade está em que a incidência da doença não 
pode ser reduzida de forma realmente efetiva, com a disponibilidade dos conhecimentos 
atuais, a não ser a custos altíssimos. Isso significa que não há uma forma de baixo custo 
de controle do câncer, motivo pelo qual os recursos materiais e humanos aplicados no 
controle do câncer devem ser administrados de forma o mais eficiente possível, para 
não redundar em esforço inútil. A ampliação da oportunidade de diagnóstico precoce 
tem sido considerada a melhor forma de investimento nesse setor28. 

O investimento nas estratégias de prevenção deve incluir mais do que a educação ou 
a prescrição do rastreamento oportunístico. Há a necessidade de formar a consciência 
de um comportamento preventivo, primordial, primário e secundário, envolvendo a 
população em geral, os profissionais de saúde, a sociedade organizada, as sociedades 
de classe e, principalmente, os órgãos governamentais, para que as condutas terciárias 
sejam cada vez mais eficazes.

Todos os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, sociólogos, 
psicólogos, economistas em saúde, ergonometristas, engenheiros sanitaristas, 
especialistas em controle de poluição e higienistas ocupacionais estão envolvidos 
nos esforços para prevenção das doenças e esse compromisso tem sido reforçado 
principalmente em virtude da redução de recursos para a saúde, da escala de preços 
da assistência médica e do reconhecimento dos limites da medicina curativa.
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Introdução
O câncer de mama, assim como as muitas outras neoplasias, é dependente de muitos 
fatores, tais como genéticos, ambientais, hormonais e outros. Os hábitos de vida como 
fatores para prevenção ou propensão têm sido bastante estudados para as diversas 
doenças, inclusive para o câncer mamário. A seguir, se discutem os possíveis papéis 
dos hábitos e estilo de vida no risco de desenvolver câncer de mama.

Peso
O aumento de peso corpóreo pode se associar a maior risco de câncer de mama entre 
mulheres na pós-menopausa. Um estudo caso-controle do final da década de 1990 
avaliou dados de 109 mulheres antes da menopausa e de 150 na pós-menopausa com 
câncer de mama, tendo como controle mais de 8.150 mulheres sem a doença. Dentre as 
mulheres na pós-menopausa, houve associação de aumento de risco com o aumento do 
índice de massa corpórea (IMC). Essa relação não ocorreu entre as mulheres antes da 
menopausa, pelo contrário, quando a relação cintura: quadril era abaixo da mediana, o 
IMC mais elevado chegou a ser fator protetor1 .

Uma metanálise de 2000 mostrou que a partir do sobrepeso, ou seja, acima de 25 para 
o IMC, mulheres na pós-menopausa apresentam um incremento de 25% em seu risco 
relativo de desenvolvimento de câncer de mama. Outra análise dentro deste estudo 
mostrou que o incremento de 10 kg no peso corpóreo se associa a risco relativo de 1,06, 
ou seja, aumento de 6%, e o aumento de 4 kg/m2 no IMC se associa a risco relativo de 
1,07, entre as mulheres na pós-menopausa2 . 

O Estudo das Enfermeiras (Nurses’ Health Study) também confirmou associação entre 
aumento de peso após a menopausa e acréscimo no risco de câncer mamário. Mulheres 
com ganho de 25 kg ou mais a partir dos 18 anos, apresentaram risco relativo de 1,45, 
ou seja, acréscimo de 45% no risco de desenvolverem a neoplasia maligna da mama, 
tendo essa associação, sido mais forte entre as mulheres que nunca haviam utilizado 
a terapêutica hormonal da pós-menopausa. Além disso, mulheres que não fizeram uso 
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da terapêutica hormonal e perderam peso após a menopausa, apresentaram redução no 
risco de câncer de mama. Esses resultados se baseiam em quase 4.400 casos de câncer 
mamário a partir de mais de 87.000 mulheres seguidas por 26 anos3 .

Outro estudo com mulheres na pós-menopausa, sendo 1.883 casos e 1.628 controles 
observou forte associação entre IMC ajustado para atividade física e risco de câncer de 
mama em mulheres com história familiar para a moléstia. A associação foi menos forte, 
embora também presente, quando não havia história familiar4 .

Uma possível explicação para este efeito do IMC no risco do câncer de mama pode 
ser a maior conversão periférica de estrogênios. Isso ficou demonstrado, em parte, no 
Estudo das Enfermeiras com o achado de forte correlação entre IMC e níveis séricos 
de estrogênio.5 

Ao contrário da pós-menopausa, antes da menopausa, o aumento de peso pode 
trazer alguma proteção 2,6,7 . Os motivos exatos dessa possível proteção não são bem 
conhecidos.

Atividade física
A atividade física recreacional parece ter efeito protetor ajudando a evitar o câncer 
de mama. Um estudo envolvendo coorte francesa de mais de 90,5 mil mulheres, 
dentre as quais, 3.424 casos de câncer de mama, notou redução linear do risco da 
neoplasia conforme se aumentava a quantidade de atividade física moderada e intensa. 
Mulheres com mais de cinco horas semanais de atividade física recreacional intensa 
apresentaram um risco relativo de 0,62 em relação às mulheres sem atividade física, o 
que se poderia traduzir por uma redução de 38% no risco. A atividade física também 
se mostrou um fator protetor independente, pois esta redução de risco também se 
observou em mulheres com sobrepeso, nulíparas, usuárias de terapêutica hormonal da 
pós-menopausa e mesmo entre aquelas com história familiar de câncer8 .

Um estudo caso-controle também observou redução do risco com a atividade física, 
ajustada para o IMC, porém, esse efeito só esteve presente para mulheres sem risco 
familiar para a doença4.

Dados do Estudo das Enfermeiras (Nurses’ Health Study) confirmam a redução do 
risco com a atividade física. Os resultados revelaram risco relativo de 0,82, ou 18% de 
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redução no risco, dentre as mulheres com pelo menos sete horas semanais de atividade 
física quando comparadas àquelas com menos de uma hora semanal.9 Por outro lado, 
o mesmo grupo de investigadores não encontrou associação entre atividade física na 
adolescência e menor risco de câncer mamário em mulheres jovens10.  

Uma publicação recente, também com informações da coorte do Estudo das Enfermeiras 
(Nurses’ Health Study) mostrou, por seu turno, redução do risco pela atividade física 
mesmo em mulheres  antes da menopausa. Maiores atividades físicas nas idades 
entre 12 e 22 anos foram as que mais contribuíram para a redução do risco observado 
neste estudo. Os autores relataram risco relativo de 0,77, ou 23% de redução, para 
atividade física equivalente a 3,25 horas semanais de corrida ou 13 horas semanais de 
caminhada.11 

Um estudo polonês tipo caso-controle também mostrou que a atividade física se associa 
a proteção mamária, principalmente se iniciada antes dos 20 anos de idade12 .

Etilismo
Um grande estudo europeu, o European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC), analisou dados de mais de 274 mil mulheres, com 4.285 casos de 
carcinoma invasivo de mama, e mostrou que a ingestão de álcool aumenta o risco do 
câncer mamário.13 

Outro grande estudo, este com mais de 66,5 mil mulheres norte-americanas na pós-
menopausa confirmou a presença da associação entre ingestão alcoólica e risco de 
desenvolver carcinoma mamário14. 

Uma breve revisão de 2003 relatava que àquela época, evidências a partir de 53 estudos 
que compreendiam 80% dos dados epidemiológicos existentes até então, confirmavam 
a existência de associação entre a ingestão de bebidas alcoólicas e o risco de câncer de 
mama.15 Esta publicação relatava aumento de 7% no risco a cada aumento de 10g/dia 
(cerca de um drinque) de ingestão alcoólica.

Postula-se que o álcool possa alterar os níveis de estrogênio circulantes ou de 
antioxidantes, entre outros possíveis mecanismos em estudo.16,17 
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Tabagismo

O cigarro se associa a redução dos níveis estrogênicos e a redução da densidade 
mamográfica.18 Porém, no que tange ao risco de desenvolver o câncer, os resultados dos 
estudos são controversos quanto ao efeito do tabagismo, diferentemente do etilismo 
visto acima. 

Um estudo caso-controle com 1.097 mulheres com câncer e 1.097 controles, todas 
portadoras dos genes BRCA1 ou BRCA2 mutados, não observou efeito do tabagismo 
no risco de desenvolver o carcinoma19. Também não foi observada associação entre 
fumar antes do primeiro parto e risco de desenvolver a neoplasia por meio de estudo de 
metanálise20. Por outro lado, uma metanálise revelou que pode haver associação entre 
tabagismo passivo e maior risco de desenvolver carcinoma mamário em mulheres antes 
da menopausa21. 

Um estudo confirmou a associação de risco entre tabagismo e câncer para mulheres na 
pós-menopausa que apresentassem níveis mais elevados de estrogênios séricos22. 

Uma revisão sistemática sobre o assunto e envolvendo a população japonesa concluiu 
que fumar pode aumentar o risco do câncer mamário23. Resultado similar foi obtido 
em análise de dados da população canadense, com mais 89,8 mil mulheres. Neste 
estudo, houve associação com duração, intensidade, exposição cumulativa e momento 
do início do tabagismo. Também se observou risco quando o tabagismo havia sido 
iniciado antes da primeira gestação a termo. Os autores concluem que o hábito pode ter 
papel significativo no surgimento deste carcinoma, principalmente quando se inicia a 
fumar relativamente cedo na vida e por longa duração24. 

Em contrapartida, um estudo com 1.728 casos e 441 controles, envolvendo mulheres 
entre 20 e 49 anos não observou associação de risco com o cigarro e os autores 
concluíram não haver relação entre tabagismo de risco de carcinoma mamário em 
mulheres com menos de 50 anos.25 O mesmo ocorreu em estudo caso-controle com 
população sueca.26 Outro estudo caso-controle observou redução no risco de carcinoma 
in situ entre tabagistas27. 

Para completar, um estudo sugere que o tecido mamário humano é mais suscetível aos 
efeitos carcinogênicos da fumaça do cigarro durante a adolescência e a fase de adulto 
jovem, diminuindo a suscetibilidade com o passar dos anos e após o primeiro parto a 
termo28. 
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Portanto, as evidências atuais não permitem afirmar que o tabagismo tem ou não efeito 
no risco do câncer de mama. É possível que esses resultados conflituosos se devam aos 
polimorfismos genéticos, aspecto que já tem sido estudo nesta questão29,30 .

Fatores dietéticos
A avaliação dos efeitos dos fatores dietéticos no risco de câncer de mama enfrenta, 
na maioria dos casos, dificuldades metodológicas, pois é difícil avaliar com precisão 
a exposição a tais fatores e a quantificação dessa exposição, principalmente no longo 
prazo. Diferenças dietéticas entre diferentes povos também representam dificuldades, 
pois as incidências dos cânceres nesses povos podem ser decorrentes de sua carga 
genética e de outros fatores e não apenas de seus hábitos alimentares. Todavia, tem sido 
procuradas associações entre os hábitos alimentares e o risco de câncer mamário.

Gorduras, em especial saturadas. Alguns estudos têm demonstrado uma possível 
associação entre a ingestão de gorduras, principalmente saturadas, e risco de câncer 
de mama, efeito esse, derivado de uma análise de 12 estudos, do tipo caso-controle, 
agrupados que haviam sido publicados até 199031. Por outro lado, uma metanálise de 
sete estudos de coorte de populações de quatro países e envolvendo 4.980 casos de 
câncer de mama e incluindo quase 338 mil mulheres acompanhadas, não observou 
associação entre a ingestão total de gordura e o risco da neoplasia32 .

Um estudo do final dos anos 1990 revelou um efeito curioso da dieta em densidades 
mamárias. Aleatorizando 817 mulheres com densidades mamográficas para dois 
grupos, um com redução da participação das gorduras nas calorias da dieta e aumento 
dos carboidratos complexos e outro grupo como controle, observou redução da área de 
densidade mamográfica no grupo com intervenção dietética após dois anos. Os autores 
ainda lembram que a densidade mamográfica é um fator de risco para o câncer de 
mama33. 

Talvez a gordura do tipo trans tenha maior importância. Foi o que encontrou um estudo 
multicêntrico europeu, do tipo caso-controle, que observou maiores concentrações 
de gorduras trans no tecido gorduroso obtido das mulheres por biópsia da região 
glútea, daquelas que tiveram câncer de mama do que nas mulheres controles34 . Este 
mesmo estudo relata, em outra publicação, que a alta concentração de ácidos graxos 
monoinsaturados, principalmente o ácido oléico, no tecido gorduroso das mulheres não 
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espanholas não se associou a proteção e que o papel protetor do óleo de oliva poderia se 
dever a outras substâncias presentes ou apenas indicar um estilo de vida diferente das 
pessoas que o utilizam rotineiramente35. 

Apesar das incertezas se a redução da gordura na dieta é eficaz em diminuir o risco 
do câncer de mama, um grupo de investigadores concluiu, por meio de metanálise, 
que a redução lipídica na dieta leva a redução nos níveis séricos de estradiol em 7,1% 
entre mulheres na menacme e de 23% entre mulheres na pós-menopausa. Esta redução 
poderia ter algum papel na redução do risco de câncer mamário.36 No entanto, outro 
estudo comparou dieta ocidental rica em gordura saturada versus a mesma dieta 
adicionada de proteína de soja versus uma terceira, enriquecida com ácidos graxos 
poliinsaturados e não observou diferenças nos níveis séricos de estrogênios ou de seus 
metabólitos urinários37. 

Mais recentemente, um estudo caso-controle com mulheres taiwanesas mostrou 
associação entre dieta mais gordurosa e incremento do risco mamário38 e um estudo 
brasileiro, com um pequeno número de participantes, mostrou associação de risco entre 
consumo de carne de porco e de carnes gordurosas e risco de câncer mamário39. 

É possível que mais importante do que a dieta ser gordurosa ou não é o tipo de gordura 
insaturada presente. Os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (n-3) são pouco 
presentes na dieta ocidental, particularmente na norte-americana, na qual predominam 
os ácidos graxos do tipo (n-6). O último pode aumentar a carcinogênese mamária em 
roedores40 . Por outro lado, os esquimós apresentam dieta rica em gorduras, porém, 
com predomínio dos ácidos graxos do tipo (n-3), e suas incidências de câncer mamário 
são baixas41, ao contrário das observadas entre os norte-americanos. Um estudo caso-
controle envolvendo 1.119 mulheres investigou esta questão e concluiu que dieta com 
elevada proporção de ácidos graxos poliinsaturados (n-3) em relação aos (n-6) se 
associou com menor risco de câncer de mama em mulheres na menacme42. Claro que 
este é apenas um estudo e este tipo de recomendação não pode ser difundido como 
verdade absoluta enquanto o assunto não tiver sido mais bem avaliado, porém, pode 
ter alguma relevância.

Carne vermelha. É possível que o consumo de carne vermelha se associe aos riscos 
de alguns cânceres, entre eles, o de mama. Um estudo italiano observou mais de 3.400 
mulheres com câncer de mama em estudo caso-controle e notou aumento de risco 
para o consumo de sete ou mais porções semanais comparados ao consumo de três ou 
menos. O risco relativo neste ensaio foi de 1,243. 
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O estudo das enfermeiras (Nurses’ Health Study II) também avaliou esta questão e, 
a partir de quase 90,7 mil mulheres seguidas, com 1.021 casos de câncer mamário 
diagnosticados em 12 anos de seguimento, concluiu que a ingestão de carne vermelha 
se associa a maior risco de carcinoma invasivo de mama com receptores hormonais 
positivos, mas não com os negativos para os receptores44.

O UK Women’s Cohort Study também observou aumento do risco do câncer com o 
consumo abundante de carne,na menacme e na pós-menopausa, porém, mais importante 
na última45 .

Uma metanálise de 2003 confirmou a associação do consumo de carne com o risco de 
câncer mamário, concluindo-se por um risco relativo de 1,17, ou seja, 17% de aumento 
na chance de desenvolver a doença46. 

Soja. Uma metanálise de 2006 envolvendo 18 estudos epidemiológicos encontrou uma 
leve redução do risco do câncer mamário associado ao consumo do grão, com risco 
relativo de 0,86. Os autores relatam que a análise dos estudos que estratificaram seus 
resultados conforme estado menopausal possibilitou observar maior redução entre as 
mulheres na menacme do que na pós-menopausa. Todavia, não houve efeito dose-
dependente. Também não se notou tal efeito protetor entre as mulheres asiáticas47. 

Uma metanálise mais recente notou redução do risco entre asiáticas com consumo 
moderado de soja equivalente a 10 mg de isoflavona por dia, obtendo diminuição 
de 12% no risco. Quando o consumo era elevado (equivalente a 20 mg ou mais de 
isoflavona por dia), a redução de risco era de 29%. Por outro lado, esta análise não 
observou efeito protetor em populações ocidentais consumidoras de soja, todavia, o 
consumo de soja das mesmas, padronizado pelos níveis de isoflavona, era bastante 
baixo48. 

Portanto, a recomendação do consumo de soja para redução do risco de câncer mamário 
ainda carece de maiores confirmações. Há que se reiterar as dificuldades neste aspecto49 
, pois quantificações de consumo são particularmente mais difíceis para a soja, pois não 
basta saber a quantidade em massa, mas também, quantificá-la quanto às substâncias 
ativas presentes, como a isoflavona. 
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Uso de desodorantes
Há alguns anos circularam rumores pela internet de que desodorantes ou antiperspirantes 
pudessem aumentar o risco de câncer de mama. Essa suspeita começou pela observação 
de que os quadrantes superolaterais são os mais frequentemente acometidos pela 
neoplasia. Todavia, um estudo com cerca pouco mais de 800 casos e outros tantos 
controles (total de 1.606) não observou aumento de risco com o uso de tais desodorantes 
ou antiperspirantes, nem mesmo se aplicados após depilação axilar com lâmina50. 
Considera-se que não há evidências suficientemente fortes para recomendar que as 
mulheres interrompam o uso de seus cosméticos de uso axilar51. 

Conclusões
Como se viu, alguns hábitos de vida considerados tradicionalmente como saudáveis 
podem se associar a redução no risco de desenvolver câncer de mama. É o caso de 
manter baixo o peso corpóreo ou o IMC, fazer atividade física e evitar o etilismo. O 
efeito do tabagismo, por sua vez, é controverso.

O efeito da ingestão de dieta gordurosa é debatível, com os estudos caso-controle em 
geral mostrando risco e os de coorte não. Todavia, embora menos estudada, o consumo 
de carne vermelha parece se associar a aumento do risco. O consumo de soja é de mais 
difícil avaliação, mas possivelmente pode ser protetor.
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Introdução
Prevenção primária de um câncer significa evitar a sua formação; na prática, o conceito 
é mais amplo e inclui medidas para retardar o desenvolvimento de um tumor, a ponto 
de impedir que venha a se manifestar durante a vida do indivíduo.

As medidas para a prevenção primária do câncer de mama podem ser classificadas 
em comportamentais (dieta, atividade física, amamentação), cirúrgicas (adenectomias 
mamárias profiláticas) e medicamentosas (SERMs).

Enquanto que as medidas comportamentais podem ser dirigidas para toda a população, 
as cirúrgicas e as medicamentosas, cotejando-se riscos e benefícios, devem ser 
apresentadas e discutidas para as pacientes de alto risco (RR ≥ 4.0) para câncer de mama, 
a saber: diagnóstico histopatológico de hiperplasia epitelial atípica ou neoplasia lobular 
in situ, pelo menos um parente de I grau com câncer de mama na pré-menopausa, dois 
parentes de I grau com câncer de mama em qualquer idade ou mutação ou suscetibilidade 
hereditária comprovada (mutação de BRCA 1-2). As medidas medicamentosas, por sua 
vez, podem também ser consideradas para casos de elevação média de risco (RR entre 
2.0 e 4.0): um parente de I grau com câncer de mama após a menopausa, irradiação 
torácica na adolescência e alta densidade mamográfica na pós-menopausa.

Os SERMs (“selective estrogen receptor modulators”) são substâncias sintéticas com 
fórmula molecular semelhante a do estradiol e que influenciam em vários processos de 
interação hormonal regulados pelas proteínas receptoras de estrogênio (RE); podem 
atuar como agonista ou antagonista estrogênico, dependendo do tecido-alvo, condições 
fisiológicas e estrutura química1. Exemplos de SERMs são tamoxifeno (TAM) e 
raloxifeno (RAL), e as substâncias desenvolvidas mais recentemente, arzoxifene e 
acolbifene, mais potentes, e que estão em fase de experimentação (figura 1).

USO DE MEDICAMENTOS PARA REDUÇÃO DE 
RISCO

Alfredo Carlos S. D. Barros, Luciano de Melo Pompei, Nilson Roberto de Melo
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Figura 1 - Fórmula química de tamoxifeno e raloxifeno
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FUNDAMENTOS BIOMOLECULARES

a) ação estrogênica na cinética da célula epitelial da mama

O estradiol (E) é importante estimulador da carcinogênese mamária, por regular gene 
para proliferação celular, inibição de apoptose, invasão, metastatização e angiogênese. A 
maioria destes tumores tem perfil gênico que transcreve a síntese de RE, de localização 
predominante intranuclear, codificadas por gene situado no cromossomo 6.

A atuação hormonal não resulta de processo de mecanismo simples, mas é fundamental 
apresentá-lo para que se entenda a ação dos SERMs.

De forma inativa os RE encontram-se associados a um grupo de proteínas hsp 90 
(“heat shock protein”), das quais se dissociam por reação de fosforilação das proteínas, 
quando ligados ao E e são ativados. Formam-se dímeros de E-RE que vão exercer 
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atividade indutora em segmentos do DNA, denominados elementos de resposta aos 
complexos E-RE (ERE).

Os ERE são pequenas sequências específicas de nucleotídeos, como a sequência T-A-
T-A-A, conhecida como TATA box, ou C-A-A-T, ou CAT box. Desta interação decorre 
a transcrição da mensagem via RNA-polimerase II, RNA e mensageiro e síntese 
protéica3. Os principais peptídeos formados são TGF-α (“transforming growth factor 
α”), IGF-1 (“insulin growth factor 1), VEG-F (“vascular endothelial growth factor”), 
PDGF (“platelet derived growth factor”) e IRSD1 (“insuline receptor substrate 1”).

Os fatores de crescimento depois de liberados do meio intracelular exercem atuação 
no tecido estromal, e também excitam as suas próprias células produtoras a se dividir 
(efeito autócrino), mediante ligação com receptores de superfície na parede celular, que 
desencadeiam sinalização intracelular, via complexo tirosina-quinase.

Este é o principal mecanismo de estímulo hormonal, o clássico, e depende, ainda, 
de diversas proteínas intranucleares co-reguladoras, que atuam na interface ERE – 
E-RE, através de proteínas que potencializam os RE – co-ativadoras ou inibem – co-
repressoras 4 (quadro 1).



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

82

a) E + RE b) SERM + RE 

Estímulo de transcrição

por AF-1 e AF-2 

Estímulo de transcrição 

 só por AF-1 

Participação de

co-ativadores e 

Acetilação da histona 

Participação de co-ativadores, 

correpressores  e 

Desacetilação da histona 

Ligação com ERE 

 no DNA 

Ligação com ERE 

 no DNA 

Transcrição por 

RNA 

Transcrição prejudicada 

Produção de 

fatores de crescimento 

Síntese protéica

Reduzida 

Quadro 1: a) Mecanismo clássico de ação hormonal sobre a célula epitelial da 
mama e b) Interferência de um SERM sobre este mecanismo
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A possibilidade do E inibir a expressão de certos genes em determinados órgãos podem 
ser explicados pelo recrutamento de proteínas co-repressoras.

Outrossim, já se conhece a existência de mais uma proteína receptora de estradiol, 
o RE β , codificado por gene localizado no cromossomo 14, que parece ser bem 
menos importante que o REα (o tradicional) na cinética da carcinogênese mamária: a 
quantidade de REα aumenta e de RE β diminui com a progressão do câncer 7. 

O REα é transcrito a partir de gene complexo, com 8 exons, consiste de 595 
aminoácidos e tem peso molecular de 66 KDa. O RE β é menor, 55 KDa, é composto 
de 530 aminoácidos e apresenta alta homologia estrutural com REα8. 

Na molécula dos REα existem duas áreas com capacidade de ativar transcrição: AF-1 
(nos domínios estruturais A e B) e AF-2 (no domínio E). AF-1 e AF-2 precisam ser 
estimuladas em conjunto para atividade transcricional completa, em processo que 
depende dos co-reguladores. Quando E liga-se a RE, ocorre modificação na bioquímica 
estrutural da molécula (hélice 12), expondo múltiplos pontos de ligação com proteínas 
co-ativadoras, como a família p160 SRC (SRC-1 ou NCoA1, SRC-2 ou NoA2, SRC-3 
ou AIB1) e a família CBP/p300 2,3,5. Estas proteínas também acetilam as histonas 
remodeladoras da cromatina, tornando o DNA mais acessível a agentes transcritores6. 

Ademais, existe, ainda, outro modelo de estímulo estrogênico, denominado não 
clássico, com o E ligando-se a pontos alternativos no DNA que não os ERE (TATA 
box e CAT box), como AP1, SP1 ou USF5. Neste modelo os RE não são fundamentais e 
funcionam apenas como co-ativadores, e outros fatores de ligação com o DNA para a 
transcrição assumem seu papel: c-jun e c-fos.

Uma série de proteínas relacionadas com a progressão tumoral são codificadas também 
por esta via não clássica, como IGF-1, ciclina D1, myc, bcl2 e catepsina D.

 b) mecanismos de atuação dos SERMs

É bem sabido que os SERMs não impedem a iniciação oncogenética, porém, isto sim 
interfere com sua promoção hormonal, ao antagonizar os efeitos dos estrogênios (figura 
2).
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Figura 2 – Inibição de transcrição pelo SERMs (mecanismo clássico)
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Os SERMs mais bem estudados são o TAM e o RAL, que tem grande afinidade pelos 
RE, aos quais se ligam em detrimento do E, e induzem a dissociação dos mesmos da 
hsp 90 e sua dimerização.

A diferença funcional resulta de fato de que a ligação SERM - RE leva a uma pequena 
mas fundamental diferença bioquímica. Estudos de cristalografia e raios-x mostraram 
que nesta ligação existe reposição da hélice 12, o que impede a junção do complexo 
com as proteínas co-ativadoras em AF-2, e só a parte AF-1 permanece ativa e exerce 
efeito agonista parcial 9,10. A função AF-2, por sua vez, interage com substâncias co-
repressoras (proteínas NcoR e SMRT), que desacetilam as histonas da cromatina6.

No caso do TAM, vale salientar, que são seus metabólitos, 4-hidroxitamoxifeno e 
endoxifeno, os verdadeiros ligantes funcionantes com os RE.

Em resumo, os SERMs reprimem a função transcricional AF-2, desacetilam a histona 
e desarranjam a cromatina e, deste modo, prejudicam quase que completamente a 
transcrição que seria motivada pelo E (quadro 1).
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Os efeitos agonistas ou antagonistas dos SERMs dependem da quantidade e do tipo 
de RE (α ou β) disponível no sítio alvo para ligação, do alvo genético (ERE ou AP-1) 
e da interação negativa com a via de sinalização celular das MAP-quiness (“mitogen-
activated protein”), que aumentariam os níveis de co-ativadores 4,11. Carcinomas de 
mama com altas concentrações de RE β, é mister frisar, tendem a ser refratários ao 
TAM12.

O TAM é derivado do trifeniletileno, ao passo que o RAL é um benzotiofeno. Esta 
diferença química levam a diversas respostas agonistas-antagonistas em tecidos-alvo, 
com maior atividade agonista nos ossos e menor no útero, e provável menor ação no 
tratamento do câncer de mama, propriedade que não foi até o momento, bem avaliada13, 

14. 

Tanto o RAL como o TAM são relacionados com incremento na atividade pró-
coagulante, provavelmente em decorrência de ação estrogênio-agonista no fígado. 
Exercem igualmente efeito no sistema neuroendócrino, com elevação de FSH em 
mulheres na pré-menopausa, podendo causar ondas de calor1. 

Uso de SERMs para Redução de Risco de Câncer 
de Mama
 a) racionalidade

Em primeiro lugar, deve-se recordar que fatores hormonais endógenos ou exógenos, 
com aumento da concentração de estradiol ou do número de ciclos menstruais durante 
a vida, aumentam o risco de câncer de mama. A possibilidade de antagonizar a ação 
estrogênica é, em princípio, atraente.

O TAM que fora sintetizado na expectativa de ser droga indutora de ovulação, e falhara 
com este objetivo, revelou-se substância ávida pela ligação com os RE, mais ávida 
que o E. Em pesquisas com cultura de tecido e em modelo animal, a droga conseguiu 
retardar o crescimento e a multiplicação das células malignas15.

Foi usado como antineoplásico primeiramente para metástases, com sucesso, e depois 
como adjuvante, reduzindo as taxas de recorrência em torno de 30% 16.
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A grande motivação para se testar o tamoxifeno na prevenção primária do câncer de 
mama veio da constatação, até certo ponto inesperada, de que ocorria nas usuárias 
da droga para câncer de mama, uma redução de risco de câncer de 50% na mama 
oposta17. 

Quanto ao RAL, quando usado para prevenção e tratamento da osteoporose, chegou-
se à verificação de que seu uso promovia diminuição da frequência de carcinomas de 
mama.

No estudo MORE (“Multiple Outcomes Raloxifene Evaluation”), desenhado para 
pesquisar primariamente a ação do RAL na prevenção de novas fraturas ósseas 
em mulheres com osteoporose, depois de 40 anos, observou-se redução de 72% de 
carcinomas invasivos de mama RE positivos. Elevou-se também o número de eventos 
tromboembólicos, mas não de carcinoma de endométrio18.

O estudo CORE (“Continuing Outcomes Relevant to Evista”), foi uma continuação do 
estudo anterior, em que 4 anos adicionais de RAL foram prescritos para aquelas que já 
o vinham tomando19.

Aconteceu redução de 66% de carcinomas invasores de mama com RE positivos 
e de 59% em carcinomas invasivos de mama em geral. Não houve proteção para o 
surgimento de carcinomas invasivos RE negativos ou carcinomas ductais in situ.

b) experiência com tamoxifeno para redução de risco

Importante estudo a respeito foi efetuado nos EUA (NSABP-1), com randomização de 
13.388 mulheres consideradas de alto risco, divididas em dois grupos: um recebendo 
placebo e outro TAM, 20mg por dia, por 5 anos (figura 3). Foram incluídas mulheres 
com 60 anos ou mais, ou de 35 a 59 anos, com antecedente pessoal de neoplasia lobular 
in situ ou risco de desenvolver câncer de mama nos 5 anos seguintes pelo menos de 
1,6%, estimado pelo método de Gail20.
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Figura 3 – Desenho do estudo de quimioprevenção americano com tamoxifeno 
(estudo NSABP-P1)
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Depois de 7 anos de seguimento, a taxa acumulada de câncer invasivo de mama reduziu-
se de 42,5 por 1000 mulheres no grupo placebo para 24,8 no grupo de TAM (RR = 0,57; 
IC 95% 0,46 - 0,70) figura 4. O TAM reduziu em 62% a chance de aparecimento de 
carcinomas RE positivos e não interferiu, como era de se especular, com o surgimento 
de tumores RE negativos. No que concerne ao carcinoma ductal in situ, a redução foi 
de 15,8 para 10,2 (RR = 0,63; IC 95% 0,45 - 0,89).
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Figura 4 – Redução de risco cumulativo de carcinoma invasivo de mama no estudo 
NSABP-P1

Um paraefeito favorável foi a redução de 32% no risco de fraturas ósseas entre as 
usuárias de TAM; todavia, ao contrário, foram identificados como efeitos colaterais 
desfavoráveis aumento nas chances de câncer de endométrio, acidente vascular 
cerebral, trombose venosa, tromboembolismo pulmonar e cataratas oculares.

Para câncer de endométrio, independentemente da faixa etária, o RR foi de 3,28 (IC 
95%: 1,87 - 6,03), passando de 4,64 por 1000 mulheres para 15,64. Para mulheres com 
menos de 50 anos o aumento não foi significativo, o que foi verificado amplamente 
após os 50 anos (RR = 5,33; IC 95% 2,47 - 13,17).

A taxa de RR para acidente vascular cerebral foi de 1,42, embolia pulmonar 2,15, 
desenvolvimento de cataratas 1,21. Outros efeitos colaterais que foram verificadas: 
ondas de calor, leucorréia, secura vaginal e irregularidade menstrual.
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O TAM que levou a marcante redução no aparecimento de câncer de mama. Contudo, 
no período estudado, não houve redução no número de óbitos por esta neoplasia, que 
foi equivalente nos dois grupos. Da mesma forma, a taxa global de óbitos por todas as 
causas foi igual nos dois grupos. Os autores acreditam que pelo desenho do estudo, o 
período de seguimento necessário para verificação de diminuição de óbitos por câncer 
de mama deve ser no mínimo o dobro do já analisado.

Uma criteriosa análise das vantagens versus desvantagens feitas pelos próprios autores 
mostrou que é muito favorável o uso de tamoxifeno antes dos 50 anos, em mulheres 
com risco de Gail superior a 2,5%. Quanto maior o risco, maior a vantagem, mas 
recomendaram cautela com a droga em mulheres acima de 50 anos e discreta elevação 
de risco. Como regra geral, é prudente se evitar o uso de tamoxifeno com finalidade 
preventiva em mulheres com varizes intensas ou história de tromboembolismo. Nas 
usuárias deste fármaco, a vigilância endometrial com ecografia transvaginal anual 
é impositiva e a histeroscopia com biópsia dirigida precisa ser realizada sempre 
que alterações suspeitas forem evidenciadas. Como existe igualmente aumento da 
predisposição à catarata ocular, um exame oftalmológico prévio à introdução da droga 
é necessário e a sua repetição periódica é recomendável.

Como as complicações são consideráveis, não tem o mínimo sentido a recomendação 
de TAM para mulheres de baixo risco. Nos Estados Unidos, apesar da autorização ao 
uso da droga para mulheres de alto risco, pela American Society of Clinical Oncology e 
da Food and Drug Administration, apenas no máximo 30% das mulheres com indicação 
decidem tomar o medicamento, com medo de suas eventuais consequências24.

Outros estudos não tão robustos metodologicamente como o NSABP P-1 americano, 
mostraram igualmente, a eficiência do TAM em mulheres de alto risco: estudo inglês 
do Royal Marsden Hospital, redução de aparecimento de 22% 21; estudo italiano, de 
76% 22; e estudo internacional IBIS-1, de 27% 23. Em todos os estudos o perfil de 
toxicidade foi semelhante.

c) experiência com raloxifeno para redução de risco

A constatação de que mulheres que usaram raloxifeno para tratamento da osteoporose, 
tiveram menos câncer infiltrativo de mama do que aquelas do grupo placebo,  motivou  
estudo  clínico  comparando  raloxifeno  e  tamoxifeno 18,19.
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Este ensaio, denominado STAR (Study of Tamoxifen And Raloxifen) foi levado a 
efeito nos EUA. Foi uma pesquisa tipo duplo-cego, contrapondo TAM, 20mg/dia e 
RAL, 60mg/dia, por 5 anos, em mulheres na pós-menopausa, de alto risco24 (figura 
5). Como definição de alto risco foi usado o critério de pelo menos 1,66% em 5 anos 
estimado através do método de Gail25.

Figura 5 – Desenho do estudo STAR, comparando tamoxifeno e raloxifeno para 
prevenção primária
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Foram estudadas 19.747 mulheres separadas em dois grupos: TAM versus RAL. 
Ocorreu a incidência de 4,3 casos de câncer invasivo de mama em 1000 mulheres com 
TAM e 4,4 com RAL. A proteção foi equivalente (RR = 1,02; IC 95% 0,82 - 1,28) 
figura 6.
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Figura 6 – Incidência de carcinoma invasivo de mama no estudo STAR

Chemoprevention: from research to
clinical oncology 
Veronesi U, Bonanni B. 
Eur J Cancer 2005; 41:1833-1841 

• Redução da dose de tamoxifeno 
• Associação de tamoxifeno com aspirina 
• Associação de tamoxifeno com DIU com 

progesterona
• Prevenção de tumores RE – 

– Inibidores de tirosinoquinase 
– Estatinas
– Vitamina D3 
– Inibidores da Cox 
– Glitazonas e rexinoides 

Surgiram, porém, mais mulheres com carcinoma de mama não infiltrativo no grupo de 
RAL, com (RR = 1,40; IC 95% 0,98 - 2,00).

Alguns achados importantes foram detectados em favor do grupo de RAL: 
menos carcinoma de endométrio (RR = 0,62; IC 95% 0,35 - 1,08), menos eventos 
tromboembólicos (RR = 0,70; IC 95% 0,54 - 0,91) e menos cataratas oculares (RR = 
0,79; IC 95% 0,68 - 0,92).

O número de fraturas osteoporóticas foi igual nos dois grupos. Mulheres que receberam 
TAM tiveram mais ondas de calor, as com RAL mais dispareunia e ganho de peso26.
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Perspectivas
A redução da dose diária de tamoxifeno certamente levará à redução de efeitos colaterais 
e possivelmente não modificará a proteção primária contra o câncer de mama. Estudos 
com baixas doses 1 – 5 – 10mg/dia demonstraram redução da atividade proliferativa 
(Ki 67) no câncer de mama e em fibroadenomas27,28.
Alguns trabalhos experimentais tem sugerido que substâncias retinoides (fenretinide) 
inibem a sinalização mediada pelas MAP-quinases e podem prevenir câncer de mama 
independentemente do padrão de RE29. A combinação destes produtos com tamoxifeno 
em baixas doses estimula a apoptose e parece ser interessante como quimioprevenção30. 
Foi evidenciado em laboratório que este tipo de combinação é extremamente promissora 
com um novo SERM, o arzoxifeno, com taxas muito maiores de apoptose31. Este 
mecanismo de ação vislumbra a possibilidade de esquemas de quimioprevenção de 
curta duração, ao invés de muito anos32.

Outra perspectiva interessante é o desenvolvimento de formulações transdérmicas 
para evitar a primeira passagem pelo fígado e, provavelmente, reduzir os efeitos 
procoagulantes1.

Conduta Prática
É impossível ser dogmático com relação ao uso de SERMs para redução de risco de câncer 
de mama, pois existem indefinições a longo prazo e toxicidade não desprezível.

Mas à luz dos conhecimentos atuais, o ginecologista deve apresentar o assunto para 
mulheres com elevação de risco para câncer de mama (risco médio ou alto), avaliar 
as co-morbidades (porventura presentes) e estimular uma decisão particular para cada 
pessoa.

Optando-se pelo uso dos SERMs, somos favoráveis ao emprego de TAM na pré-
menopausa, porque foi bem testado, e do RAL na pós, porque só foi testado nesta etapa 
da vida, com menos efeitos colaterais que o TAM.

Uma vez iniciada a droga, retornos semestrais são recomendados, para avaliar a 
receptividade ao medicamento e encorajar a aderência das pacientes nos casos com boa 
aceitação, sempre estimulando, em paralelo os métodos comportamentais para redução 
de risco e a vigilância imaginológica das mamas.
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Introdução
A mastectomia profilática é procedimento cirúrgico radical e mutilante, que visa redu-
zir a incidência e melhorar a expectativa de vida de mulheres pertencentes a populações 
de risco moderado a alto para o desenvolvimento do câncer de mama. Empiricamente 
tem sido classificada como mulher de alto risco para câncer de mama aquela que apre-
senta uma ou mais condições que lhe confiram risco relativo de pelo menos quatro.

Apesar das inúmeras publicações em torno da mastectomia profilática, esta prática ain-
da aguarda um ensaio clínico randomizado, realizado entre mulheres com variáveis 
equivalentes, comparando os índices de redução de risco registrados com a quimiopre-
venção e o seguimento periódico clínico/ radiológico. Estudos mais recentes têm com-
parado os dados de seguimento das mulheres submetidas a mastectomia bilateral profi-
lática com os índices esperados pelo modelo de Gail. Este teste estatístico, entretanto, 
pode vir a subestimar o risco, não contabilizando biópsias mamárias feitas por agulha 
grossa (core biopsy, mamotomia) e os familiares de segundo grau. A maioria destes 
estudos baseia-se em dados não randomizados, devendo ser considerados dentro dos 
problemas apresentados com biases de seleção e de publicação (Wallace et al, 2001).

A técnica escolhida pode ser a mastectomia subcutânea, com remoção da glândula ma-
mária e preservação de pele e complexo aréolo-papilar, e a mastectomia total. Qualquer 
que seja a técnica poderá permanecer tecido mamário residual. Valores de 5 a 25% 
foram observados para a mastectomia subcutânea (Skorafas & Tsioutou, 2000). 

A realização da biópsia de linfonodo sentinela (BLS) na mastectomia profilática é con-
troversa. Existem muitos argumentos estimulando seu uso. Os principais são: dados 
limitados que suportam o adequado mapeamento do BLS após a mastectomia e a pos-
sibilidade do achado de carcinoma oculto. (Dupont, 2000). Entretanto, os argumentos 
contra este procedimento estão associados a sua morbidade: parestesias (11%), dor, 
limitação do movimento (3,6%) e linfedema (5%) de acordo com os dados publicados 
no ALMANAC e ACOSOG Z0010-11. ( Wilke, 2006).   

A taxa de ocorrência do câncer de mama, em pacientes submetidas a mastectomia 
profilática, foi sempre menor do que o esperado na avaliação das séries, embora o risco 
não seja totalmente eliminado mesmo com os procedimentos mais radicais. Pennisi & 
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Marcos Desidério Ricci, Bruna Salani Mota, José Roberto Filassi
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Capozzi observaram 0.6% de desenvolvimento do câncer de mama em levantamento 
retrospectivo de 1046 mulheres seguidas nove anos em média. Para Ziegler & Kroll, a 
taxa foi de 1.2% no M.D. Anderson Cancer Center. Fisher et al observaram apenas um 
caso de câncer de mama num estudo que seguiu por até 22 anos, 1500 mulheres.

Quatro grupos podem ser considerados na seleção das mulheres que têm indicação 
potencial para mastectomia profilática:

História familiar para câncer de mama.1. 

Mutações do gene BRCA1 e BRCA 2.2. 

Lesões proliferativas atípicas com ou sem história familiar, CDIS 3. 
(carcinoma ductal in situ), CLIS (carcinoma lobular in situ).

Antecedente pessoal de câncer invasivo de mama.4. 

História Familiar de Câncer de Mama

Câncer hereditário é o câncer de mama familiar, que tem sua ocorrência relacionada a 
uma transmissão autossômica dominante, como a síndrome do câncer de mama-ovário 
por mutações do gene BRCA1 e 2. A história familiar é provavelmente um dos fatores 
de risco mais conhecidos. Muitas mulheres com história de câncer de mama não têm 
uma forma de transmissão genética, embora muitas têm um risco equivalente àquele 
encontrado nestas formas hereditárias. A probabilidade de uma mulher com 30 anos 
e história familiar desenvolver câncer de mama até os 30 anos é de 7 a 18% quando 
tem mãe e irmã acometidas. Pode vir a atingir valores de 30% se algum dos familiares 
apresentou câncer bilateral.  

Hartmann et al (1999) publicaram estudo retrospectivo baseado em 639 mulheres com 
história familiar de câncer de mama submetidas à mastectomia profilática bilateral, 
sendo 214 de risco alto e 425 moderado pelo cálculo de Gail. O tempo de seguimento 
médio foi de 14 anos. O grupo controle foi constituído por 403 irmãs não operadas 
de alto risco. Através do modelo de Gail, se calculou o risco esperado para câncer de 
mama na população de pacientes operadas. De acordo com este modelo, deveria ser 
esperada a ocorrência de 37.4 cânceres de mama no grupo estudo, todavia, ocorreram 
quatro casos. Das 403 irmãs, grupo controle, 156 (38.7%) tiveram diagnóstico de cân-
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cer no período, enquanto que no grupo operado, de alto risco, a ocorrência foi de três 
(1.4%).

Mutações do Gene BRCA1 e BRCA 2
De acordo com a American Society of Clinical Oncology, a suspeita de câncer de trans-
missão genética deve ser considerada, com pesquisa de mutação gênica do BRCA1 e 2, 
TP53, PTEN e ataxia-telangiectasia, diante das seguintes circunstâncias:

Familiar com mais de dois casos de câncer de mama e um ou mais casos de - 
câncer de ovário em qualquer idade;

Familiar com mais de três casos de câncer de mama antes dos 50 anos;- 

Duas irmãs com câncer de mama e/ou ovário antes dos 50 anos.  - 

A mutação do gene BRCA1 pode determinar um risco acumulativo estimado de 40-
85% para ocorrência do câncer de mama e de 5-60% para o câncer de ovário até os 80 
anos. 

Schrag et al (1997) estimaram que uma mulher de 30 anos tem um ganho na expecta-
tiva de vida da ordem de 2.9 a 5.3 anos com a mastectomia profilática. Este cálculo hi-
potético utilizou o modelo Markov, que define o risco estimado para desenvolvimento 
do câncer de mama e ovário na população de pacientes com mutação do gene BRCA1 
e 2. Estes índices tenderiam a declinar com o avançar da idade. Nas pacientes que se 
submeteram à cirurgia profilática em torno dos 60 anos o ganho seria menor. Grann et 
al (1998), utilizando metodologia semelhante, calcularam em 2.8 – 3.4 anos a melhora 
na expectativa de vida das mulheres com 30 anos e mutação do gene BRCA1 e 2 que 
realizaram a mastectomia profilática, e de 3.3 – 6 anos para aquelas que sofreram tam-
bém a ooforectomia bilateral. 

Meijers-Heijboer et al (2001) investigaram a eficácia da mastectomia bilateral profi-
lática em 76 mulheres com mutação do gene BRCA1 e BRCA2. O grupo controle foi 
constituído por 63 pacientes com a mesma mutação gênica, seguidas periodicamente 
com exame clínico e radiológico. Após um seguimento médio de três anos, ocorreram 
oito casos de câncer de mama no grupo controle e nenhum naquele operado.
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Lesões Proliferativas Atípicas com ou sem História 
Familiar, CDIS, CLIS.
Doenças benignas da mama devem ser estratificadas para avaliação do risco. O risco 
relativo de uma mulher com hiperplasia atípica é 2.5 a 5.3 vezes maior do que aquelas 
com lesões não proliferativas. Mulheres com lesão proliferativa sem atipias têm risco 
de 1.6 a 1.9. O risco relativo das lesões benignas da mama pode variar de acordo com 
certos grupos. London et al (1992) mostraram que a hiperplasia atípica, nas mulheres 
pré-menopausadas, confere um risco relativo de 5.9, enquanto que nas pós-menopausa-
das o risco relativo é de 2.3. Neste estudo, a ocorrência de câncer de mama nas pacien-
tes com lesão proliferativa atípica foi maior naquelas com antecedentes familiares do 
que naquelas que não o possuíam. São consideradas de alto risco as alterações.

Dupont & Page (1989) descreveram que o risco relativo de câncer de mama em mulheres 
com hiperplasia atípica é 5.3 vezes maior do que naquelas mulheres submetidas à 
biópsia de mama cujo achado foi de lesões proliferativas sem atipias. A associação de 
história familiar para câncer de mama em parentes de primeiro grau com hiperplasia 
atípica produz um risco estimado de 20% em 15 anos de seguimento.

Page, seguindo por 15 anos 60 pacientes com diagnóstico por biópsia excisional de 
CDIS, encontrou no período um risco absoluto para câncer de mama em torno de 25 a 
30%, com risco relativo 10 vezes maior que a população geral. O CDIS, contrariamente 
ao CLIS oferece um risco ipsilateral particularmente maior. O CLIS é uma lesão que 
eleva o risco relativo para desenvolvimento do câncer em qualquer das mamas. O 
encontro desta lesão em biópsias confere um risco 7 a 9 vezes maior do que a população 
geral.

Uma revisão de literatura das diversas publicações sobre a taxa de bilateralidade em 
pacientes tratadas por câncer de mama encontrou 4.2% de ocorrência quando o tipo 
histológico não foi especificado e 14% para aquelas com câncer lobular invasivo (Lee 
et al, 1995). Neste mesmo trabalho, os autores seguiram por 10 anos 419 mulheres 
com carcinoma lobular invasivo, tendo encontrado 8.6% de câncer bilateral, sendo 
69% antes da cirurgia, com 10% de risco cumulativo no período analisado. De acordo 
com os dados dessa revisão, os autores sugerem que a mastectomia profilática, ou ao 
menos a biópsia contralateral, devem ser procedimentos a ser considerados frente ao 
diagnóstico de carcinoma lobular invasivo.
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Antecedente Pessoal de Câncer Invasivo de Mama
Paciente com antecedente pessoal de câncer mamário tem risco estimado cumulativo 
de cerca de 1% ao ano em desenvolver a doença na mama oposta. Em pacientes com 
mutação do BRCA1 e 2 esse risco é de 29,5% em 10 anos, ou aproximadamente 3% ao 
ano. (Metcalfe, 2004) O risco ainda pode aumentar na presença de outros fatores como 
carcinoma lobular in situ, carcinoma lobular invasor, lesões proliferativas com atipias 
e acentuada densidade mamária.  Ao contrário da mastectomia profilática, em mulheres 
com câncer hereditário ou familiar, não existem dados acerca do benefício desta condu-
ta na mama oposta de pacientes com câncer de mama. Pacientes de maior risco para o 
desenvolvimento de câncer contralateral, provavelmente se beneficiem da mastectomia 
profilática. Esta condição se reservaria às pacientes jovens, que têm longa expectativa 
de vida, além de mamas normalmente densas de difícil seguimento radiológico. Por 
outro lado, nas pacientes com câncer de mama avançado, de maior risco para metástase 
a distância, o benefício seria menor. Woods, em 1991, reportou três casos de câncer de 
mama em tecido mamário residual dentre 1700 mastectomias contralaterais realizadas 
como profilaxia em pacientes tratadas por câncer de mama.

Indicações
Um protocolo de validação, baseado na revisão das publicações existentes, foi criado 
pela Cochrane Library em 2001, e tentará determinar, de acordo com as evidências, 
se a mastectomia profilática reduz a incidência e mortalidade por câncer de mama e 
melhora a qualidade de vida.

Nemecek et al, em 1993, pronunciaram-se sobre indicações fortes e relativas para a 
mastectomia profilática. Estes critérios foram estabelecidos para pacientes com câncer 
de mama prévio e para aquelas sem câncer. Os critérios fortes resumidos foram assim 
discriminados:

Sem Câncer de Mama Prévio
CDIS bilateral, multifocal;- 
CDIS ou CLIS com proliferação epitelial atípica contralateral;- 
Proliferação epitelial atípica bilateral e um parente de 1º grau com câncer de  - 

mama na pré-menopausa;
Mutação do gene BRCA1.- 
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Com Câncer de Mama Prévio
CDIS, CLIS ou proliferação epitelial atípica na mama restante;- 
Um ou mais parentes de 1º grau com câncer de mama.- 

As recomendações estabelecidas em reunião de consenso pela Society of Surgical On-
cology, em 1993 revisado em 2007, também discriminaram os critérios de acordo com 
o acometimento prévio ou não da paciente por câncer de mama.

Sem Câncer de Mama Prévio
Hiperplasia lobular ou ductal atípica;- 
Parente de 1º grau com câncer de mama bilateral na pré-menopausa;- 
Os critérios anteriores em mamas de difícil seguimento clínico e radiológico - 

pela hiperdensidade mamária.

Com Câncer de Mama Prévio
Microcalcificações difusas da mama restante, principalmente com CDIS na - 

mama ipsilateral;
CLIS;- 
Proliferação epitelial atípica em pacientes com parentes de 1º grau com cân-- 

cer de mama na pré-menopausa;
Paciente com diagnóstico anterior de CLIS que desenvolveu carcinoma in-- 

vasivo. 

Skorafas & Tsiotou, em 2000, publicaram extensa revisão de literatura, tendo encon-
trado como indicações potenciais, de acordo com citações recentes publicações:

História familiar/ hereditária (mutação do BRCA1/ BRCA2);- 

Hiperplasia atípica bilateral em jovens com história familiar;- 

CDIS/ CLIS bilateral e multifocal;- 

CDIS ou CLIS unilateral mais proliferação epitelial atípica contralateral;- 

Antecedente pessoal de câncer de mama – história familiar ou hereditária, - 
CDIS/ CLIS contralateral, proliferação epitelial atípica contralateral;

Vigilância insatisfatória – mamas densas e/ou multinodulares, biópsias múl-- 
tiplas.
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Complicações
A mastectomia profilática não é isenta de complicações, podendo ser mais frequente 
com a subcutânea do que com a total. Da mesma forma que é maior a morbidade 
quando o reparo estético é feito com retalhos miocutâneos desepitelizados do que 
com implantes de silicone. Os dados de literatura, envolvendo grandes séries de pa-
cientes acerca das complicações da mastectomia profilática foram escassos na última 
década. Aqueles publicados na década anterior provavelmente não são reproduzíveis 
na atualidade, quanto às taxas de ocorrência. Dentre as complicações imediatas tem-
se a necrose da pele, cicatriz hipertrófica, necrose do complexo aréolo-papilar, hema-
tomas e infecções. .As tardias são constituídas pela diminuição da sensibilidade eró-
gena, insatisfação com o resultado estético, tensão no tórax, limitação no movimento 
do ombro, pele fria, além de alterações emocionais como depressão, negativismo e 
diminuição do interesse sexual.

Ooforectomia Profilática
Os estudos acerca da ooforectomia profilática, visando redução da incidência por cân-
cer de mama em populações de risco são escassos. Sabe-se, entretanto, que a insufici-
ência ovariana precoce no menacme, cirúrgica ou não, pode vir a reduzir o risco para 
câncer de mama em até 75% da população geral (Feinleib, 1968). Entretanto, estas 
pacientes passam a sofrer os efeitos adversos da castração prematura, como osteopo-
rose, ondas de calor, depressão, fenômenos de atrofia do sistema urogenital e doenças 
cardiovasculares. Por isso, os últimos estudos que abordam a ooforectomia profilática 
incluem apenas populações de alto risco, como as portadoras de mutações no gene 
BRCA1 e famílias com predisposição para câncer de mama e ovário.

Uma paciente de 30 anos com mutação do gene BRCA1 e BRCA2 teria, ao ser sub-
metida a ooforectomia profilática, um ganho na expectativa de vida de 0.3  – 1.7 anos, 
segundo cálculo hipotético feito pelo modelo Markov e projetado para esta população 
de pacientes (Schrag et al, 1997). 

Um estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos observou a taxa de ocorrência 
do câncer de mama em mulheres com mutações do BRCA1 que sofreram ou não 
ooforectomia profilática. Houve uma redução no risco estatisticamente maior nas 
mulheres ooforectomizadas. Esta redução foi maior à medida que aumentou o tempo 
de seguimento (Rebbeck et al, 1999).
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Um estudo multicêntrico desenvolvido pelo National Cancer Institute e conduzido 
pela Creighton University analisou a incidência por ano de câncer de mama e ovário 
em 1600 mulheres pertencentes a 12 famílias com câncer de mama/ovário (Struewing 
et al, 1995). O número de casos detectados foi comparado com aqueles encontrados 
pelo Connecticut Tumor Registry, ajustados para idade e raça. Entre as mulheres que 
sofreram ooforectomia profilática, três casos de câncer de mama foram registrados, 
enquanto que 2.7 seria o índice esperado. Para aquelas que não se submeteram a 
ooforectomia, 14 casos de câncer de mama foram registrados, enquanto que o índice 
esperado seria sete. 
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Introdução
O diagnóstico precoce do câncer da mama representa, sem a menor dúvida, o objetivo 
maior na tentativa da cura dos cânceres em geral. Os esforços têm sido concentrados 
no diagnóstico da chamada “forma mínima” do câncer. Segundo Fisher (Fisher,B. 
& Wolmark,N -1975), todo o câncer infiltrante da mama deve ser considerada uma 
doença sistêmica. Isto não invalida o aforisma vigente de que, quanto mais precoce o 
diagnóstico, melhores as possibilidades de sobrevida e consequentemente, diminuição 
da taxa de mortalidade. Como premissa devemos colocar que todos os esforços devem 
ser dirigidos ao diagnóstico precoce do câncer de mama, utilizando-se todos os recursos 
disponíveis, notadamente os métodos de imagem.  

Embora na literatura não exista nenhuma evidência de redução de mortalidade nas 
mulheres com o hábito de realização do autoexame, a sua execução é ainda aconselhada. 
O autoexame, de fato, não pode ser considerado uma técnica apropriada para o 
diagnóstico precoce do carcinoma de mama, mas pode seguramente ser considerado 
como um auxílio no diagnóstico porque a mulher que o realiza regularmente passa 
a conhecer a estrutura da própria mama e, nos casos de variações, pode fornecer ao 
médico informações que podem levar a uma antecipação no diagnóstico. Além do 
mais, as recomendações que orientam sempre no sentido de uma maior difusão do 
hábito do autoexame são úteis também para sensibilizar a população feminina para o 
problema do tumor de mama e aumentar a conscientização de que pode haver solução 
para ele (VERONESI, 2002). 

Segundo Berek & Novak o autoexame da mama pode ajudar a promover a detecção 
precoce do câncer e pode aumentar a taxa de sobrevida de pacientes com carcinoma 
de mama. A maioria dos cânceres de mama é detectada pelas próprias mulheres (48%), 
seguindo-se o diagnóstico por imagem da mama (41%) e o exame clínico pelo médico, 
em apenas (11%). Embora entre jovens a incidência de câncer de mama seja baixa, é 
importante ensinar o autoexame desde cedo, para que se transforme em um hábito. 
Organizações como a American Cancer Society patrocinam cursos de autoexame da 
mama. Não devemos, entretanto, esquecer que a prática do autoexame pode provocar 
ansiedade, preocupações desnecessárias, e, por outro lado, uma falsa tranquilidade. 
Portanto, é indispensável que a mulher seja informada sobre as indicações e limitações 
do método (VERONESI, 2002).

AUTOEXAME DAS MAMAS

João Bosco de Barros Wanderley
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Os sete “P” a seguir representam componentes essenciais do exame da mama:

P•	 osições
P•	 alpação
P•	 olpas dos dedos para palpação
P•	 ressão
P•	 erímetro
P•	 adrão de busca
Educação da •	 Paciente

A mulher deve inspecionar as mamas estando de pé ou sentada na frente do espelho, 
observando se há qualquer assimetria, ondulação da pele ou retração da papila. A 
elevação dos braços acima da cabeça ou a pressão das mãos contra os quadris para 
contrair os músculos peitorais ressaltarão qualquer ondulação da pele. Por fim, a mulher 
deve examinar as mamas enquanto se curva ou se inclina para frente. De pé ou sentada, 
ela deve palpar com cuidado as mamas com os dedos da mão oposta. Então, deve deitar 
e palpar mais uma vez cada quadrante da mama e também a axila, com a ponta dos três 
dedos do meio com três pressões - leve, média e forte - , cobrindo toda a mama desde 
a clavícula até a prega inframamária, do esterno até o grande dorsal lateralmente. A 
área do perímetro da mama deve ser palpada, de preferência, utilizando um método de 
vai e vem perpendicular, em faixas verticais, em vez dos métodos circulares ou radiais 
concêntricos, nos quais as margens do tecido mamário são frequentemente omitidas. 

Muitas mulheres ficam ansiosas com a realização do exame da mama. Ele pode ser 
realizado durante o banho; o sabão e a água aumentam a sensibilidade da palpação, e a 
privacidade proporciona um ambiente que provoca menos ansiedade (Berek & Novak, 
2008).

O exame das mamas na mesma época, todos os meses, é útil para desenvolver uma 
rotina. Mulheres na pré-menopausa devem examinar as mamas todos os meses, sete a 
dez dias após o início do ciclo menstrual. Em mulheres na pós-menopausa, a escolha de 
uma data específica é útil para lembrar-se de realizar o autoexame mensal. As pacientes 
devem ser instruídas a relatar aos seus médicos, quaisquer anormalidades ou alterações. 
Se o médico não puder confirmar os achados da paciente, o exame deve ser repetido em 
um mês ou após o próximo período menstrual (Berek & Novak, 2008).
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Fonte:http://www.saude.rj.gov.br/images/Guia_sus_cidadao/exame-mama.gif

Exame clínico das mamas
Do ponto de vista metodológico, a visita ao mastologista, como todos os exames 
clínicos, divide-se em três partes: anamnese, inspeção e palpação. No caso particular, 
na verdade parece indispensável também uma quarta parte: a conversa, de suma 
importância para a relação médico-paciente.

Para a execução ótima do exame é necessário dispor de um local bem iluminado e 
suficientemente amplo para permitir girar em torno da paciente uma lâmpada spot e 
uma lente de aumento para uma análise correta da pele, da aréola e do mamilo. O 
ambiente deve, além disso, ser tranquilo e, sobretudo não deve ser permitida a entrada 
de ninguém estranho ao serviço durante a consulta (VERONESI, 2002).
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Anamnese

A avaliação de uma queixa relativa à mama começa com a apreciação dos sintomas por 
meio de anamnese clínica completa. A anamnese deve incluir perguntas sobre sintomas 
atuais, duração do distúrbio, flutuação dos sinais e sintomas e fatores que agravam 
ou aliviam o sintoma. A avaliação dos problemas da mama deve concentrar-se nos 
seguintes pontos:

Secreção papilar•	
Características da secreção (espontânea ou não, aparência, uni ou bilateral, •	
acometimento de um único ducto ou de múltiplos ductos)
Massa na mama (tamanho e mudança no tamanho, densidade ou textura)•	
Dor na mama (cíclica ou contínua)•	
Associação de sintomas com o ciclo menstrual•	
Alteração no formato, textura ou tamanho da mama•	
Biópsias anteriores da mama•	

A paciente deve também ser interrogada sobre os fatores de risco para câncer de 
mama;

Sexo•	
Idade avançada (cerca de 50% dos cânceres de mama ocorrem após os 65 •	
anos)
Menarca antes de 12 anos•	
Nuliparidade ou primeira gravidez com mais de 30 anos•	
Menopausa tardia (com mais de 55 anos)•	
História familiar de câncer de mama (em especial antes da menopausa ou doença •	
bilateral)
Número de parentes em primeiro grau com câncer de mama e suas idades no •	
momento do diagnóstico
História familiar de câncer de mama masculino•	
Distúrbios hereditários associados a alto risco para câncer de mama, incluindo •	
genes BRCA1 e BRCA2, síndrome de Li- Fraumeni, doença de Cowden, 
síndrome de ataxia- telangiectasia e síndrome de Peutz- Jeghers
Outros cânceres (ovário, cólon e próstata)•	
Patologia em biópsia prévia da mama mostrando atipia ou carcinoma lobular •	
ou ductal in situ
Terapia hormonal•	
Consumo de álcool•	
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Ganho de peso após a menopausa•	
História pessoal de câncer de mama•	

O risco de câncer de mama pode ser determinado pelo modelo de avaliação de Risco 
de Gail ou outros, disponíveis eletrônicamente. O modelo de avaliação do Risco de 
Gail calcula o risco com base na etnia da paciente, idade, idade da menarca, idade do 
primeiro parto com feto vivo, número de parentes de primeiro grau com câncer de 
mama, número de biópsias de mama anteriores e presença de atipia à biópsia.

Também é importante pesquisar medicamentos usados, incluindo terapia hormonal 
e medicamentos à base de ervas, como fitoestrogênios. A história gestacional deve 
levar em consideração a possibilidade de uma gravidez atual. Uma história pessoal de 
exposição à radiação, particularmente no tratamento de cânceres durante a infância, 
está associada a uma maior incidência de câncer de mama. O objetivo da avaliação da 
mama é determinar claramente se o sintoma representa uma afecção benigna ou pode 
indicar um processo neoplásico (Berek & Novak, 2008).

Exame Físico

Os tumores da mama, em particular os cânceres, geralmente são assintomáticos 
e diagnosticados apenas por exame físico ou por mamografia de rastreamento. A 
mama costuma modificar-se um pouco durante o ciclo menstrual. Durante a fase pré- 
menstrual, a maioria das mulheres apresenta aumento inócuo da nodularidade e leve 
ingurgitamento da mama. Raramente, essas características podem encobrir uma lesão 
subjacente e dificultar o exame. Os achados devem ser documentados com cuidado no 
prontuário médico, para servirem como base para referência futura (Berek & Novak, 
2008).

Inspeção

A inspeção é iniciada com a paciente sentada em posição confortável, com os braços 
relaxados ao lado do corpo. As mamas são comparadas quanto a simetria, contorno e 
aspecto da pele. O edema ou eritema é identificado com facilidade, e a ondulação da 
pele ou retração da papila é demonstrada fazendo-se a paciente levantar os braços acima 
da cabeça e depois apertar as mãos sobre os quadris, assim contraindo os músculos 
peitorais. Os tumores palpáveis e mesmo impalpáveis que distorcem os ligamentos de 
Cooper podem levar à ondulação da pele com essas manobras.
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Palpação

Com a paciente sentada, cada mama deve ser palpada metodicamente. Alguns 
recomendam palpar a mama em faixas longas, mas a exata técnica de palpação usada, 
provavelmente não é tão importante quanto sua aplicação completa em toda a mama. 
Um método muito efetivo é palpar a mama em círculos concêntricos crescentes até que 
toda a mama tenha sido palpada. Uma mama pendular pode ser examinada colocando-
se uma mão entre a mama e a parede torácica e palpando-se com delicadeza a mama 
entre ambas as mãos do examinador. As áreas axilares e supraclaviculares devem ser 
palpadas à procura de linfonodos aumentados. Toda a axila, o quadrante superior externo 
da mama e a cauda axilar de Spence são palpados à procura de possíveis massas.

Com a paciente em decúbito dorsal, com um braço acima da cabeça, a mama ipsilateral 
é mais uma vez palpada metodicamente desde a clavícula até a borda costal. Se a mama 
for grande, deve-se colocar um travesseiro ou uma toalha dobrada sob a escápula para 
elevar o lado examinado; caso contrário, a mama tende a cair para o lado, dificultando 
a palpação do hemisfério lateral. As principais características a serem identificadas 
à palpação da mama são temperatura, textura e espessura da pele, dor à palpação 
generalizada ou focal, nodularidade, densidade, assimetria, massas dominantes e 
secreção papilar. A maioria das pacientes na pré- menopausa possui parênquima 
mamário normalmente nodular. A nodularidade é difusa, mas predominantemente 
nos quadrantes superiores externos, onde há mais tecido mamário. Esses nódulos 
parenquimatosos benignos são pequenos, de tamanhos semelhantes e indistintos. Por 
comparação, o câncer de mama geralmente é uma massa firme, indolor, com margens 
irregulares. Essa massa parece bem diferente da nodularidade adjacente. Uma massa 
maligna pode estar fixada à pele ou à fáscia subjacente. Uma massa suspeita costuma 
ser unilateral. Achados semelhantes nas duas mamas não tendem a representar doença 
maligna (Berek & Novak, 2008).
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Introdução
O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta 
frequência, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da 
sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de 
idade, mas acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e progressivamente. 
Entretanto, vale ressaltar, que o acometimento de faixas etárias mais jovens, já não é 
um achado raro e ocasional.

Este tipo de câncer representa nos países ocidentais uma das principais causas de 
morte em mulheres. As estatísticas indicam o aumento de sua frequência tantos nos 
países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de 10 
vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos Registros de Câncer de Base 
Populacional de diversos continentes. 

No Brasil, o câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres. O número 
de casos novos de câncer de mama esperados para o Brasil em 2008 é de 49400, com 
um risco estimado de 51 casos para cada 100000 mulheres. Na região sudeste, o câncer 
de mama é o mais incidente entre as mulheres, com um risco estimado de 68 casos 
novos por 100000. Sem considerar os tumores de pele do tipo não melanoma, este 
tipo de câncer também é o mais frequente nas regiões sul (67/100000), centro-oeste 
(38/100000) e nordeste (28/100000). 

Apesar dos avanços da ciência, ainda existe um papel limitado dos fatores de risco, e 
estamos vivendo um momento de avaliação sobre o real impacto da análise dos fatores 
genéticos. Assim sendo, o diagnóstico precoce continua sendo a arma mais eficaz para 
uma maior sobrevida ou cura completa da patologia. 

Neste sentido, apesar dos grandes avanços tecnológicos, a propedêutica imagenológica 
do câncer de mama, continua sendo representada principalmente pela mamografia de 
alta resolução (MAR), associada ao avanço da tecnologia digital, que caminha no sentido 
de melhorar a técnica e assim aumentar a casuística dos diagnósticos precoces. Outros 
métodos são complementares, como a ultrassonografia e a ressonância magnética entre 
outros, porém têm suas indicações específicas. De modo que a mamografia permanece 
como a principal técnica de screening. 

MAMOGRAFIA

Henrique Morais Salvador Silva, Ana Paula Reiss de Araujo Dias Gomes
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Rastreamento Mamográfico
O rastreamento (screening) pode ser definido como o exame de mulheres assintomá-
ticas, com a finalidade de classificá-las com prováveis ou improváveis chances de ter 
a doença. A sensibilidade do exame (habilidade em designar mulheres com doença 
pré-clínica como positiva) gira em torno de 78 a 85%. A especificidade (habilidade de 
designar como negativas mulheres que não são portadoras da doença) se medida, deve 
ser maior que 90%.

A finalidade do rastreamento é designar mulheres com doença pré-clínica como positi-
vas e mulheres sem doença pré-clínicas como negativas. O resultado do rastreamento 
reflete tanto a eficácia do teste em evidenciar sinais da doença pré-clínica quanto à 
correta interpretação dos dados.  

O que determina se a doença está na fase pré-clínica (detectável à mamografia) ou na 
fase clínica (palpável)? Existe uma série de fatores próprios da paciente e da célula 
tumoral que influenciam no tempo de crescimento da doença. O mais próximo que se 
pode chegar a quanto tempo um tumor leva para se manifestar foi calculado através 
de estudos que mediram o tempo de duplicação de tumores em um grande número de 
pacientes, para se chegar a uma estimativa média de tempo. 

De acordo com estudos de acompanhamento mamográfico de mulheres não manejadas 
inicialmente com biópsia e que, posteriormente, revelaram-se portadoras de câncer 
de mama, admite-se que o câncer de mama tem um tempo de duplicação que varia 
de 120 a 212 dias. A partir dessa estimativa, foi possível calcular que, do início da 
transformação maligna até o ponto mínimo de detecção pela mamografia, que é quando 
a lesão tem 1 a 2 milímetros, são necessárias 20 duplicações, ou 6  a 11 anos (fase pré-
clínica). O crescimento da lesão até o tamanho de 1 centímetro, em que ela se torna 
palpável, leva um total de 30 duplicações, ou 4 anos adicionais. Para que a lesão chegue 
a 2 centímetros, um total de 20 anos são necessários (fase clínica).

Se por um lado a detecção clínica precoce é difícil, por outro, o longo tempo de evolu-
ção oferece teoricamente a oportunidade de curar a doença quando ela ainda não teve 
efeitos importantes sobre o organismo e, principalmente, não foi capaz de manifestar-
se em outros órgãos. Essa é a base teórica em que se apoia o acompanhamento mamo-
gráfico das mulheres assintomáticas. O estudo sistemático dos programas de rastrea-
mento anual mamográfico confirmou essa teoria, mostrando redução de mortalidade 
por câncer de mama nas mulheres submetidas ao rastreamento.
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Indicações
A mamografia é o exame de escolha para o rastreamento, pois reduz as taxas de mor-
talidade, principalmente em mulheres acima de 50 anos, trazendo um benefício neste 
sentido, ligeiramente menor, a partir dos 40 anos. 

De acordo com a recomendação da American Cancer Society registrada em 2006, ela 
deve-se iniciar aos 40 anos de forma anual, sempre precedida pelo exame físico.

O intervalo de 12 meses para pacientes de 40 a 49 anos demonstra alguns aspectos 
positivos, tais como:

a) Estas pacientes geralmente têm mamas densas, com uma diminuição da sensibilida-
de mamográfica.  Entretanto, um screening anual pode reduzir o impacto adverso de 
tumores de crescimento rápido nestas pacientes.

b) Está relacionado com a diminuição da taxa de achados mamográficos falso-positi-
vos, diminuindo o índice de biópsias desnecessárias.

Atualmente a mamografia digital tem seu maior valor propedêutico, para mulheres com 
menos de 50 anos, na pré e perimenopausa, e com mamas radiograficamente densas.

Podemos considerar então que a maioria das mamografias realizadas são para scre-
ening.  Mas, existem algumas situações especiais, e dentre as principais indicações, 
poderíamos citar considerando a faixa etária: 

Pacientes com sintomatologia mamária•	

Pré-operatório de cirurgias de mamas•	

Controle de pacientes operadas de câncer de mama•	

Marcação de lesões não palpáveis•	
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Equipamento e Técnica Mamográfica
A partir de Salomon, em 1913, com o estudo radiológico de peças cirúrgicas de mamas, 
os avanços nas técnicas do exame mamográfico têm sido marcantes. Pesquisadores 
como Leborgne, Gershon-Cohen, Egan, Strax, Tabar, entre outros, foram fundamentais 
para este processo.

A diminuição nas doses de radiação e o aprimoramento dos aparelhos e filmes levaram 
à maior segurança e acurácia do método.

Hoje para uma mamografia ser considerada de boa qualidade ela tem que apresentar os 
seguintes fatores: 

a) Registrar com nitidez os detalhes de estruturas mamárias normais e anormais

- Refere-se à medida do limite de resolução espacial da imagem radiográfica final.  
A resolução da imagem é a habilidade do sistema em separar objetos muito próxi-
mos uns dos outros .

b) Visibilidade das estruturas anatômicas de interesse

- Para tanto é necessário que a densidade ótica da imagem (enegrecimento do 
filme) seja ideal, pois se o enegrecimento do filme for insuficiente ou excessivo, po-
demos perder muito do valor diagnóstico (exemplo: microcalcificações, filamentos 
de tecido neoplásico e bordas de lesões)
- Também é importante um contraste adequado, porque senão podemos perder 
estruturas de baixo contraste, tais como nódulos de pequeno tamanho ou tecidos de 
densidade ligeiramente aumentada

A visibilidade da anatomia está relacionada com as propriedades fotográficas da ima-
gem e é controlada pelos seguintes fatores:

Fatores da técnica do exame relacionados com a qualidade e quantidade dos •	
feixes de raios-x  (kV e Mas)
Desempenho do equipamento mamográfico e da processadora•	
Materiais radiográficos (chassis, tela intensificadora e filme mamográfico) •	
Sistema digital•	
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Variáveis para a mamografia de boa qualidade

Técnica
Mamógrafo, processadora, chassi, 

tela intensificadora, filme e atualmente 

sistema digital 

Exame Posicionamento e incidências 

Paciente Relação gordura/tecido fibroglandular 

e morfologia da lesão 

Observador Conhecimento e Experiência 

Parâmetros associados ao mamógrafo

Tamanho do ponto focal

- É o principal componente do mamógrafo relacionado com a nitidez (resolução es-
pacial – de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia, a resolução não pode ser 
menor que 12 pares de linha por mm, pois esta é a mínima resolução capaz de avaliar 
a presença de microcalcificações). O tamanho do ponto focal deve ter o menor efeito 
possível na redução da resolução da resolução espacial da imagem.

Controle Automático de exposição

- Falhas no Controle Automático de Exposição (CAE) podem produzir uma densidade 
ótica inadequada, com perda de contraste e aumento da dose para a paciente. A litera-
tura estabelece que as densidades óticas produzidas nos filmes por meio destes disposi-
tivos não podem apresentar variações para mamas de espessura entre 2 e 5 cm maiores 
que 20%, sendo desejável que esta variação não ultrapasse 10%.

Compressor

- Deve produzir uma compressão adequada para reduzir a perda de definição de estru-
turas da mama
- Deve reduzir a dose de radiação
- Deve melhorar a visibilidade das lesões
- Deve reduzir a sobreposição de imagens
- Deve ser feito de material transparente para luz (melhor observação da pele), material 
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rígido para manter a compressão, apresentar uma deflexão máxima de 5 mm e apresen-
tar uma força de compressão de 11-18 kg.

Geradores de alta tensão de potencial constante

- Produzem maiores frações de fótons de raios-X úteis para a produção de imagens e 
com doses significativamente mais baixas.

Parâmetros relacionados à processadora automática de filmes

Segue o padrão dos demais filmes radiográficos. O filme é introduzido na processadora 
e passa pelas etapas de revelação, fixação, lavagem e secagem. Este processo dura 
cerca de 90 segundos.

Parâmetros relacionados à combinação filme e tela-intensificadora

Na mamografia deve se utilizar filmes com emulsão fotográfica em uma única face e 
telas intensificadoras compatíveis com estes filmes.

Parâmetros referentes ao mamógrafo digital ou mamografia computado-
rizada

Equipamento de leitura em placa de fósforo.•	
Controle para identificação das imagens•	
Monitor de alta resolução para avaliação da imagem•	
Impressão em filme à seco•	

Controle de Qualidade em Mamografia
Os requisitos técnicos de qualidade da imagem foram estabelecidos pela portaria 
453/98 do Ministério da Saúde. Periodicamente são realizados uma série de testes, 
baseados na portaria já citada, sob o tópico “Diretrizes de Proteção Radiológica em 
Radiodiagnóstico Médico e Odontológico”. 
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Utiliza-se um simulador radiográfico (phantom de mama), um chassis radiográfico e 
um filme radiográfico. Analisam-se os seguintes fatores:

Definição da imagem (resolução espacial)•	
Detalhes de alto contraste•	
Limiar de baixo contraste•	
Detalhes lineares de baixo contrate (tecido fibroso)•	
Nódulos tumorais•	
Densidade ótica de fundo•	

Estes achados têm que estar no valor limite estabelecido pela Portaria do Ministério 
da Saúde e visa a avaliação da imagem que vem sendo fornecida e sua capacidade de 
detectar lesões mínimas, para que o rastreamento seja  eficaz.

É importante que haja uma rotina de limpeza do mamógrafo pela firma especializada a 
cada 2 meses e da processadora, sendo algumas partes limpas semanalmente e outras 
diariamente. Deve-se tomar cuidado com a preparação dos produtos químicos para o 
processamento para que não interfiram na qualidade da imagem. Esta preparação de-
pende do volume de pacientes, devendo-se evitar preparar uma quantidade muito gran-
de para  não ocorrer uma deterioração da mistura. Igualmente importante é a detecção 
e correção de artefatos que podem comprometer o diagnóstico preciso.

Posicionamento e Incidências
Uma boa mamografia deve incluir a maior quantidade de glândula mamária possível. 
Para isto contamos com a mobilidade inferior e lateral das mamas e um bom posicio-
namento das mamas, devendo-se observar a maior parte da estrutura mamária possível. 
Para tanto, o ideal é que se observe na imagem, a gordura retromamária, a cauda axilar, 
o prolongamento axilar até o nível da papila ou abaixo, e a porção inferior das mamas, 
não esquecendo que toda mama deve ser visualizada. 

Quando se observa o tamanho das mamas, ajusta-se a célula fotoelétrica (dispositivo 
situado abaixo do bucky – local onde se insere os chassis), nos níveis 1, 2 ou 3, depen-
dendo do tamanho da mama, para que a fotocélula esteja completamente coberta pelo 
tecido glandular, e os fótons de raios-X incidam sobre a área mais espessa da mama, 
originando um contraste mais adequado.
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Importante ressaltar novamente a importância da compressão adequada, para reduzir 
a sobreposição de estruturas e diminuir a dose de radiação. Tomando estes devidos 
cuidados inicia-se o exame utilizando-se as incidências-padrão:

Oblíqua-médio-laterala) 

- Apresenta maior probabilidade de incluir todo o tecido da mama. Observa-se melhor 
a axila inferior e quadrante-súpero externo. Contudo pode-se excluir o tecido medial, 
mesmo se o exame for bem realizado. A incidência é costumeiramente realizada em 45 
graus.

Critérios de um exame bem realizado:

Visualização do músculo peitoral no nível da papila ou abaixo•	
Papila paralela ao filme•	
Visualização de estruturas adjacentes ao grande peitoral•	
Sulco inframamário incluindo inferiormente (quando giramos a paciente em •	
direção ao mamógrafo)

Craniocaudalb) 

- Deve abranger todo tecido mamário, exceto a porção axilar da mama.

Critérios de um exame bem realizado:

Inclusão do tecido gorduroso retromamário. O músculo peitoral será pouco •	
visível, mesmo que o exame seja bem executado. Neste caso para ver se o te-
cido posterior foi bem incluído, compara-se com a incidência oblíqua-médio-
lateral
Equilibrar a distribuição das porções mediais e laterais•	

Incidências Complementares
São imagens obtidas com ângulos, projeções ou técnicas complementares, objetivando 
um melhor esclarecimento diagnóstico. É importante um aviso prévio à paciente que 
isto pode ser feito, para que não haja uma ansiedade desnecessária.
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Compressão seletiva (com ou sem magnificação)

É realizada com compressor quadrado ou redondo. O objetivo é dissociar estruturas 
que possam estar causando dúvidas sobre a presença real de uma alteração. Também 
tem como foco, avaliar contornos de lesões focais,  observar áreas próximas à  parede 
torácica ou na região retroareolar e ampliar imagens.

Craniocaudal exagerada (Cleópatra)

É realizada angulando o bucky de 5 a 15 graus para avaliar melhor a cauda axilar da 
mama, lesões no quadrante lateral e observar lesões que se vêm na incidência oblíqua-
médio-lateral, mas que não se vê na craniocaudal habitual.

“Cleavage” ou Clivo

Comprimem-se ambas as mamas e a prega medial formada entre elas, através de um 
feixe craniocaudal. O objetivo é ter um melhor acesso de lesões profundas na porção 
póstero-medial da mama. O ideal é que se use uma placa de  pequena compressão, para 
acessar uma maior profundidade.

Axilar

Usa-se o compressor pequeno para avaliar a porção mais baixa da axila, para observar 
com segurança a localização de uma anormalidade na cauda de Spence ou na axila.

Tangenciais

Esta incidência destina-se a avaliar lesões dérmicas ou para esclarecer se uma lesão 
está situada na pele ou é intramamária.

Perfil Verdadeiro

Através dos raios horizontais localiza-se a existência de uma lesão não palpável ou a 
presença de nível hídrico.
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Rotacionais

Utiliza-se se a lesão é vista apenas na incidência craniocaudal. Quando se roda a mama 
para a direita, lesões no quadrante superior movem-se na mesma direção, ao passo que 
no quadrante inferior movem-se na direção oposta ou permanecem inalteradas.

Variações Angulares

São variações de incidências rotacionais, para esclarecer dúvidas sobre sobreposição 
de estruturas. Incidências com variação de 15 a 30 graus são de grande utilidade para 
este objetivo.

Ecklund

É realizada em portadoras de próteses de silicone e visa eliminar a superposição dos 
tecidos do corpo mamário com a prótese, permitindo o melhor estudo do tecido glan-
dular.

Radiografias com marcadores metálicos

São marcadas áreas onde haja alguma dúvida diagnóstica, tais como cicatrizes cirúrgi-
cas, recidivas tumorais ou alterações dérmicas.

Mamas masculinas 

Segue a regra geral do posicionamento das mamas femininas. Caso a mama seja muito 
pequena realiza-se apenas a incidência oblíqua-médio-lateral. Utiliza-se as incidências 
complementares quando necessário.

Identificação

Coloca-se uma indicação se é mama direita ou esquerda e a incidência realizada, situ-
ando-a nos quadrantes superior e lateral das mamas.

Radiografia da peça

O objetivo é observar a presença dos achados mamográficos que determinaram o pro-
cedimento cirúrgico e a posição da lesão na peça. Deve-se usar compressão com am-
pliação (técnica manual).
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Achados Mamográficos

1) Nódulo Mamário

- É visto em duas incidências, apresentando margens convexas. Difere-se da assimetria 
mamária, pois esta representa um nódulo em potencial visto apenas em uma incidên-
cia. 

Avalia-se o nódulo em relação aos seguintes aspectos:

Tamanho•	

Forma (redonda, ovoide, lobulada e irregular)•	

Margem (circunscrita, microlobulada, obscurecida, indistinta e espiculada)•	

Densidade (alta, isodensa, baixa e radiotransparente)•	

Presença de calcificações•	

Achados associados (retração de pele, retração de papila, espessamento de •	
pele, espessamento trabecular, lesão de pele, adenopatia axilar, distorção ar-
quitetural)

Localização (pode ser relacionada com as horas do relógio de frente para o ob-•	
servador, ou situar a lesão nos quadrantes; em relação à profundidade pode ser 
classificada no terço anterior, médio e posterior; para ser considerada central, 
tem que estar nas duas incidências)
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Características benignas dos nódulos:

Nódulo com tecido radiotransparente de permeio ou hipotransparentes•	  (figura 
2)
Nódulo sólido circunscrito (não palpável), total ou parcialmente delimitado •	
(figuras 1 e 3)

Figura 1 – Nódulo denso, parcialmente delimitado 
(fibroadenoma)

Figura 3 – Imagem nodular densa e bem 
delimitada (cisto)

Figura 2 – Imagem nodular de hipertransparência 
(lipoma)
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Características malignas dos nódulos (necessitam de avaliação cito/histopatoló-
gica)

Nódulo sólido palpável, parcialmente circunscrito•	
Nódulo•	  sólido irregular, mal definido, com margens indistintas e espiculadas 
Nódulo espiculado, irregular, de alta-densidade•	  (figuras 4 e 5)

Figura 4 – Pequena imagem nodular de limites 
discretamente espiculados (carcinoma)

Figura 5 – Imagem nodular de limites 
irregulares e espiculados (carcinoma)

2) Calcificações

- São avaliadas quanto à:

Morfologia (tamanho, densidade e forma)•	

Distribuição•	
difusas, disseminadas (distribuídas de forma aleatória)a) 
regionais (grande volume, mais de 2 cc, envolve a maior parte de um quadran-b) 

te ou mais de um quadrante)
agrupadas (pelo menos 5 calcificações ocupam menos de 1 cc de um tecido)c) 
lineares (dispostas em linha, sugere malignidade por representar depósitos em d) 

um ducto)
segmentares (sugerem depósitos de um ducto, as ramificações podem repre-e) 
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sentar carcinoma extenso e multifocal, principalmente se forem redondas ou 
amorfas; podem tem origem benigna se forem tipicamente benignas, como bas-
tonetes por exemplo)

Achados associados (vide o tópico “nódulos”)•	

Localização (vide o tópico “nódulos”)•	

I – Tipicamente benignas

Pele (anelares, centro radiotransparente, situadas na prega inframamária, re-•	
gião paraesternal, axila e aréola). Utiliza-se para o diagnóstico as incidências 
tangenciais.
Vasculares (trilhas paralelas de calcificações lineares associadas à estruturas •	
tubulares). Caso sejam mais discretas, são consideradas em desenvolvimen-
to”
Grosseiras, em  “pipoca” (grandes, mais de 2 a 3 mm de diâmetro). Pode cor-•	
responder a um fibroadenoma em involução (figura 7)
Grandes, semelhantes à “bastonetes” lineares, sólidos e descontínuas (geral-•	
mente associada à ectasia ductal) (figura 6)

Figura 7 – Calcificação grosseira em imagem 
nodular regular (fibroadenoma)

Figura 6 – Calcificações regulares e lineares 
(ductais)
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Redondas (benignas quando se apresentam dispersas, podem variar de tama-•	
nho, caso tenha menos de 0,5 mm podem ser consideradas puntiformes
Calcificações com centro radiotransparente (resíduos calcificados em ductos)•	
Calcificações em “casca de ovo” ou “anel” (depósito de cálcio com menos de •	
1 mm de espessura nas paredes dos cistos)
Calcificações em “leite de cálcio” (sedimentadas em macro ou microcistos, •	
melhor visualizadas em 90 graus)
Calcificações em fios de suturas (cálcio depositado no material da sutura, apa-•	
rência linear, tubular e situa-se na topografia da cirurgia)
Calcificações distróficas (observa-se na mama irradiada ou pós-trauma)•	

II – Calcificações suspeitas, de preocupação intermediária (é necessário realizar-
se uma magnificação)

Amorfas, indistintas (pequenas, aparência imprecisa, com distribuição agru-•	
pada, regional, linear ou segmentar)
Heterogêneas, grosseiras (irregulares, mais de 0,5 mm, tendem a coalescer, •	
mas não tem o tamanho das calcificações distróficas, podendo representar es-
tas calcificações em desenvolvimento, fibrose ou um fibroadenoma involuin-
do; contudo podem estar associadas à malignidade)

III- Alta probabilidade de malignidade

Pleomórficas finas (variam de tamanho e forma, menos de 0,5 mm, mais visí-•	
veis que as amorfas) (figura 8)

Figura 8 – Agrupamento de microcalcificações 
heterogêneas e irregulares (carcinoma)
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Lineares finas ou lineares ramificadas (finas, lineares ou curvilíneas, podem •	
ser descontínuas ou menores que 0,5 mm, sugerem o preenchimento do lúmen 
de um ducto envolvido irregularmente pelo câncer de mama)

3) Distorção de Arquitetura

A arquitetura normal é distorcida sem nenhum nódulo visível. Inclui linhas finas ou 
espiculadas irradiando-se de um ponto e retração ou distorção da margem do parên-
quima. (figura 9)

Figura 9 – Distorção de arquitetura (carcinoma)

Pode também estar associada à:

Nódulos•	
Assimetrias•	
Calcificações•	

Na ausência de história de trauma ou cirurgia, a distorção é suspeita de malignidade 
ou de lesão radial esclerosante (centro radiotransparente e espículas longas), sendo 
apropriado uma biópsia.
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4) Casos Especiais

a) Estrutura tubular assimétrica/ducto solitário

Trata-se de uma estrutura tubular com ramificações que provavelmente representa um 
ducto dilatado ou aumentado. Caso não esteja associado a outros achados clínicos é de 
pouca importância

b) Linfonodo intramamário

É reniforme, apresenta centro radio transparente (gordura no hilo), geralmente tem 
1 cm ou menos, podendo apresentar-se maior, contanto que a substituição gordurosa 
central seja bem notória.

Encontram-se na porção superolateral na maioria das vezes, mas podem ocorrer em 
qualquer localização. (figura 10) 

Figura 10 – Pequena imagem nodular levemente lobulada 
( linfonodo intra mamário)

c) Assimetria Global

Refere-se à uma área assimétrica quando comparada à mesma região na mama contra-
lateral. Geralmente só é significativo se  houver correlação com uma região palpável.
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Entretanto é importante observar se não há além do aumento da densidade, outros fato-
res como espessamento trabecular e espessamento de pele, devendo-se neste caso fazer 
diagnóstico diferencial com carcinoma inflamatório.

d) Assimetria focal

Não apresenta os critérios de um nódulo, tendo em vista que não possui margens con-
vexas. Deve ser vista nas duas incidências-padrão.

Geralmente é benigna, quando há tecido radiotransparente (gordura) de permeio. Su-
gere-se uma avaliação adicional quando não há evidências de benignidade ou se ela 
surge de repente.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO BI-RADS (Breast Imaging and Reporting Data Sys-
tem Mammography)

Trata-se de um sistema de avaliação desenvolvido em conjunto pelos Departamentos 
do Instituto Nacional do Câncer, de Centros de Controle e Prevenção da Patologia Ma-
mária, 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. O objetivo é padronizar os laudos levando em conta a 
evolução diagnóstica e recomendação da conduta, sem se esquecer de levar em conta a 
história clínica e os exame físico das pacientes. Em 2003 foi lançada uma nova edição 
do BI-RADS (4ª edição) para mamografia e sendo criados os BI-RADS para ultrasso-
nografia mamária e ressonância magnética.

Para mamografia houve como novidades a subdivisão da categoria 4 em A, B e C 
(baixa, intermediária e alta suspeitas de malignidade) e acrescentada a categoria 6 com 
achados positivos pela biópsia, aguardando outras terapias como : cirurgia, radioterapia 
e quimioterapia.

Categorias de Avaliação 

Necessita de avaliação adicional e/ou mamografia anterior para compara-0- 
ção

Negativo. Nada digno de nota1- 
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Achados benignos2- 

Achados provavelmente benignos3- 
Nódulo sólido circunscrito•	
Assimetria focal•	
Microcalcificações puntiformes agrupadas•	

Suspeição de anormalidade (considerar biópsia)4- 

A- Necessita de intervenção, mas com baixa suspeita de malignidade
Exemplo: Nódulo sólido palpável parcialmente circunscrito, com características 
ultrassonográficas de um fibroadenoma, um cisto complicado palpável ou prová-
vel abscesso.

B- Suspeita intermediária de malignidade (justificam estreita relação radiológica 
e patológica)
Caso a imagem apresente aparente benignidade, mas o resultado da biópsia dis-
corde,  pode-se justificar uma biópsia excisonal.

C- Preocupação moderada, mas não clássica (como na categoria 5)
Exemplos: Nódulo sólido irregular, mal definido, ou um novo grupo de calcifica-
ções finas pleomórficas.

O objetivo desta subdivisão é fazer os patologistas iniciarem uma avaliação adi-
cional caso haja um resultado benigno para uma biópsia de uma imagem classifi-
cada como 4C, por exemplo.

Lesões com probabilidade de malignidade maior ou igual à 95%5- 
Exemplos: Nódulo espiculado, irregular, de alta-densidade; calcificações finas 
lineares ou um nódulo espiculado irregular com calcificações pleomórficas as-
sociadas.

Achados malignos confirmados por biópsia antes de se definir terapias6- 

Considerações sobre o BI-RADS

Apesar de aparentemente ser bem aceito, o modelo BI-RADS têm sido questionado 
por alguns profissionais que atuam na mamografia,  principalmente na Europa, em 
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decorrência de  algumas limitações, como por exemplo, a falta de fatores explícitos no 
léxico que permitam fazer uma classificação ideal  nas categorias 3 a 5. Sendo assim, 
na França, por exemplo, eles preferem usar sua própria classificação aprovada pelo 
Ministério da Saúde. 

Aqui mesmo no Brasil, alguns profissionais de renome discordam da conduta aplicada 
na subdivisão 4, sendo que alguns sempre indicam estudo histopatológico, outros le-
vam em consideração a história e os fatores de risco de cada paciente, e ainda outros 
acham que os casos estabelecidos como 4A, pode ser submetidos a um seguimento 
mais curto.Observamos que sempre se leva em conta a “individualização” da paciente, 
o que torna difícil o estabelecimento de uma “padronização” do laudo. Por isso, vemos 
que principalmente na Europa, tentam se estabelecer novos modelos, ou adaptar os lau-
dos às necessidades específicas de cada país, utilizando-se em alguns casos, do recurso 
da dupla leitura, para uma maior segurança no laudo.

Entende-se que a idealização do BI-RADS visa até mesmo uma maior segurança para 
o profissional, tendo em vista que nos dias atuais os médicos mais frequentemente pro-
cessados são os radiologistas. Como medida para reduzir o risco em um litígio, deve-se 
comprovar um exame mamográfico realizado com a qualidade adequada, e a tentativa 
de padronizar o laudo, embora não constitua uma lei, representa uma norma médica  
que visa ter um efeito protetor em casos de processos.
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ULTRASSONOGRAFIA

Introdução
A ultrassonografia, assim como a mamografia, é instrumento fundamental e indispen-
sável no diagnóstico de lesões mamárias. Publicações atuais sobre o ultrassom (US) 
abordam sua aplicação como rastreamento para câncer de mama, identificação de mi-
crocalcificações agrupadas, efeito Doppler e sua utilização como orientação de pro-
cedimentos minimamente invasivos (PAAF, core biopsy, mamotomia e localização 
pré-operatória).1,2 O US tem como vantagem, ser o único método a produzir imagens 
em tempo real, permitindo evidenciar a inserção percutânea de agulhas ou cânulas nas 
lesões mamárias. As imagens do US são obtidas longitudinalmente, transversalmente, 
e radialmente a partir da aréola, ao longo do trajeto ductal. O tamanho da lesão, forma 
e localização (sentido horário e distância da aréola), a aparência do tecido circunjacente 
(tecido adiposo versus parênquima glandular), e a correlação com a imagem mamográ-
fica devem ser registrados. 

O ultrassonografista deve ter conhecimento da anatomia mamária. Durante o exame, 
é importante o reconhecimento de estruturas como pele, tecido adiposo subcutâneo, 
parênquima mamário, ligamento de Cooper, tecido adiposo retromamário, músculo 
peitoral, pleura, complexo aréolo-papilar e cauda de Spence. A espessura normal da 
pele é de 2 a 3 mm.

Não existe exame de imagem, que isoladamente tenha acurácia suficiente para escla-
recer a maioria das lesões mamárias. A mamografia, o exame gold standard mais uti-
lizado no rastreamento de pacientes com mais de 40 anos, tem taxas de 10 a 22% de 
falso negativo. Estes valores podem atingir 30 a 35% nas mulheres jovens, com mamas 
densas3. A taxa de detecção varia grandemente, com dados reportando sensibilidade 
entre 68 a 88%, e especificidade entre 82 a 98%.3 O falso negativo ocorre usualmente 
nas mulheres com mamas densas. Nestas, o uso conjunto do US ou Ressonância Mag-
nética (RM), particularmente nas pacientes de alto risco para câncer, permite aumentar 
o número de lesões subclínicas detectadas4. Sempre que possível, o estudo da mama 
deve ser realizado num único momento, associando nesta oportunidade toda a metodo-
logia disponível - clínica, mamografia, ultrassonografia e cito/histologia. Isto permite a 
interação e discussão da equipe frente aos achados positivos. 

Marcos Desidério Ricci,  Arícia Helena Galvão Giribela, Sergio Zerbini Borges
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Indicações
A princípio o US das mamas está indicado como exame complementar de toda a ma-
mografia alterada, e nas pacientes jovens diante de algum sinal ou queixa clínica. A 
indicação príncipe, utilizada desde os primórdios de desenvolvimento do método, con-
tinua sendo a distinção de um nódulo, mamográfico ou clínico, de sua natureza sólida 
ou cística. Todavia, o leque de possibilidades do US é bem mais amplo. A própria nor-
malização mamográfica, o BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System), 
depende de dados da ultrassonografia.

 Cistos

Os cistos simples têm cápsula fina, são anecoides, esféricos, bem circunscritos, têm 
reforço acústico posterior, e sofrem pressão à palpação. Em geral são preenchidos por 
conteúdo acelular. 

Os cistos complexos têm paredes regulares, ecos internos lineares, finos ou debris flu-
ídos, podem apresentar conteúdo espesso – pus, sangue, “leite de cálcio” ou cristais 
de colesterol. Quando têm conteúdo espesso podem ser indistinguíveis de um nódulo 
sólido ao ultrassom. O esvaziamento, através da punção, esclarece o diagnóstico. Os 
cistos complexos, de paredes espessas, septados, com vegetações ou áreas sólidas no 
seu interior, apresentam maior probabilidade de abrigar um carcinoma intracístico, sen-
do conduta a excisão cirúrgica.

Nódulos

Em relação às lesões sólidas, Stavros et al. caracterizaram sinais ecográficos de 
benignidade e malignidade após estudo histológico de 625 nódulos sólidos de mama.5 
Com estes critérios ele definiu 3 categorias de nódulos: provavelmente benignos, 
indeterminados, ou provavelmente malignos. Todos foram submetidos a alguma forma 
de verificação histológica. Utilizando critérios ultrassonográficos, os autores verificaram 
que somente 0.5% (n=2) dos nódulos sólidos categorizados como provavelmente 
benignos eram malignos. Dos nódulos categorizados como indeterminados, 12.3% 
(n=23) eram malignos e das lesões categorizadas como provavelmente malignas, 
73% (n=100) eram malignas. Portanto, como o risco de malignidade na categoria 
“indeterminado” e “provavelmente maligno” é elevado, fica justificada a biópsia destes 
nódulos.
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Chao et al. seguindo a mesma metodologia de Stavros,  aplicada a 3.903 nódulos de 
mama - 2.360 benignos e 733 malignos -, encontraram 86.1% de sensibilidade, 66.1% 
de especificidade, com acurácia de 70.8%.6 O valor preditivo positivo foi de 44.1% e 
o valor preditivo negativo de 93.9%.  As características ultrassonográficas que melhor 
definiram a natureza da lesão foram: contornos, margens, ecogenicidade, padrão dos 
ecos internos, sombra acústica posterior, compressibilidade e microcalcificações. A 
dimensão do diâmetro anteroposterior dos tumores malignos foi significativamente 
maior do que o comprimento, comparativamente ao observado nos tumores benignos.

Os dados de morfologia ecográfica das lesões sólidas permitem distinguir com relativo 
grau de segurança o grau de suspeita para malignidade. Dados de color Doppler não 
acrescentam maiores dados para elucidar a natureza do nódulo, particularmente os 
menores, não palpáveis7. 

Outras indicações da ultrassonografia mamária podem ser enumeradas a seguir:

Suspeita de ruptura de implante de silicone. O sinal ecográfico mais comum da 1. 
ruptura intracapsular são linhas ecogênicas escalonadas e horizontais, enquanto 
na ruptura extracapsular o sinal comum é a “tempestade de neve”. A ressonância 
magnética tem servido para complementar este diagnóstico, com índices de sensi-
bilidade maior em pacientes selecionadas.
Avaliação de massas palpáveis em gestantes ou lactantes. Nestas condições, 2. 
a contraindicação relativa da mamografia decorre da dificuldade técnica de 
interpretação do exame, em virtude da alta densidade do parênquima conferido 
nestas circunstâncias.
Secreções mamárias papilares, substituindo a ductografia.3. 
Pacientes que recusam se submeter ao exame de mamografia. Na América do Norte 4. 
e Europa, esta recusa é decorrente da fobia da radiação sob as mamas, enquanto 
que na América Latina decorre frequentemente da dor provocada pelo exame.
Pesquisa de metástases de origem mamária (carcinomas ocultos), que apresentam 5. 
exame clínico e mamografia normais.
Excluir tumores multicêntricos não caracterizados na mamografia e exame clínico, 6. 
como rotina no pré-operatório de cirurgia conservadora.
Rastreamento de câncer de mama em pacientes jovens, ou com mamas densas e 7. 
elevado risco familiar e/ou BRCA-1 positivo.
Localização pós-quadrantectomia, da cavidade cirúrgica, para o 8. boost 
radioterápico. 
Diagnóstico, em mama masculina, de ginecomastia, lesões benignas e malignas.9. 
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BI-RADS   - US (Breast Imaging Reporting and Data System 
– Ultrasound)

Um grupo de profissionais, com representação multicêntrica, se reuniu em 1998 visando 
o desenvolvimento de um protocolo normativo para caracterizar lesões mamárias 
quanto as suas características malignas ou benignas. O protocolo foi reconhecido pelo 
American College of Radiology (ACR) e Department of Health and Human Services, e 
publicado em 2003. As categorias, que vão de 0 a 6 são enumeradas a seguir, de acordo 
com os dados publicados pelo ACR8.

Categoria 0 (Necessita Exame de Imagem Adicional)

Esta categoria exige uma avaliação adicional por outro exame – mamografia ou 
ressonância magnética. Uma paciente com menos de 20 anos, com nódulo ecográfico 
suspeito pode necessitar de uma mamografia, apesar da elevada densidade mamária. 
Outro exemplo seria a presença de uma lesão ecográfica e ultrassonográfica não 
específica, em pacientes submetida previamente à cirurgia conservadora por câncer de 
mama seguida por radioterapia. Neste caso, o exame complementar seria a ressonância 
magnética.

Categoria 1 (Negativo ou Normal) 

Esta categoria é atribuída a exame de ultrassom sem qualquer anormalidade. É permitida 
a correlação com a mamografia.

Categoria 2 (Achado Benigno) 

Esta categoria é negativa para malignidade. Incluí lesões como cistos simples, 
linfonodos intramamário, implantes de silicone, prováveis fibroadenomas, e status pós-
cirúrgico em paciente sem antecedente de câncer.
Categoria 3 (Provavelmente Benigno – sugere intervalo de segmento semestral) 

As lesões nesta categoria têm menos que 2% de risco para malignidade. Incluí massas 
- com margens circunscritas, contorno oval e orientação horizontal -, cistos complexos 
não palpáveis e microcistos agrupados.
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Categoria  4 (Anormalidade Suspeita – sugere elucidação histológica) 

As lesões nesta categoria têm uma probabilidade intermediária de câncer, que varia de 
3 a 94%. Pode ser estratificada, de acordo com a suspeita, em baixa, intermediária ou 
moderada. Incluí massas que não preenche todos os critérios de fibroadenoma e outras 
lesões provavelmente benignas.

Categoria 5 (Altamente Suspeita de Malignidade – sugere elucidação histológica) 

Identifica lesões que têm 95% de suspeita de malignidade. 

Categoria 6 (Biópsia Prévia de Malignidade) 

Esta categoria é reservada para lesões com biópsia prévia de malignidade. Incluí lesões 
que sofreram quimioterapia neoajuvante ou biópsia incisional prévia com doença 
residual.

O ACR BI-RADS classifica as formas identificáveis de lesões ultrassonográficas, de 
acordo com os critérios a seguir:

Massas A. 
Contornos: oval, redondo ou esférico, e irregular.- 
Orientação: paralela à linha cutânea (- wider than tall, ou horizontal) ou não 
paralela (taller than wide ou vertical).
Margens: circunscritas, ou não circunscritas (indistinguíveis, angulares, - 
microlobuladas ou espiculadas).
Limites da Lesão: halo ecogênico ou pouco definido.- 
Ecogenicidade da Lesão (em relação ao tecido adiposo ou ao tecido - 
fibroglandular): anecoide, hiperecóide, complexa (anecoide e hipercoide, ou 
anecoide e hipocoide), hipocoide e isoecóide.
Aspecto Acústico Posterior à Lesão: sombra acústica posterior, reforço - 
acústico posterior, sem alteração acústica posterior à lesão.
Tecido Circunjacente: alterações ductais, ligamento de Cooper, edema, - 
distorção arquitetural, espessamento cutâneo, retração da pele.

CalcificaçõesB. 
Macrocalcificação.- 
Microcalcificações em massa.- 
Microcalcificações não associadas a massa.- 
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Casos Especiais.C. 
Microcistos agrupados: agrupamento de focos anecoides com 2 a 3 mm de - 
diâmetro.
Cistos complexos.- 
Massas relacionadas a pele: incluí os cistos de inclusão epidérmica, queloides - 
e neurofibromas.
Corpo estranho: incluí clips metálicos, silicomas, cateteres de - port-cath, fio 
guia metálico, etc.
Linfonodo intramamário.- 
Linfonodo axilar.- 

Vascularização.D. 
Não presente ou não pesquisada.- 
Presente na lesão.- 
Presente adjacente à lesão.- 
Difusamente aumentada em torno da lesão.- 

Microcalcificações Mamárias e Ultrassonografia

Uma das razões que impede a utilização do ultrassom nos programas de rastreamento 
do câncer da mama é a baixa capacidade na detecção de microcalcificações agrupadas. 
Esta dificuldade, entretanto, deverá em breve ser superada pelo desenvolvimento de 
aparelhos de alta resolução.

A mamografia é muito sensível na detecção de microcalcificações, embora nem sempre 
as microcalcificações benignas consigam ser distinguidas das malignas, pela baixa 
especificidade da mamografia. Somente 20 a 35% das microcalcificações agrupadas 
biopsiadas são malignas9.

O detecção de microcalcificações pelo US é mais fácil quando se dispõe da mamografia 
para direcionar a procura das mesmas. As calcificações associadas com tumores 
malignos são mais visualizadas ecograficamente. As microcalcificações malignas 
ocorrem dentro de massas, ao contrário daquelas que ocorrem dentro do parênquima 
mamário ecogênico. Um fundo hipocoide no tumor aumenta a habilidade do US em 
identificar as microcalcificações – pontos hiperecoides -, ao contrário das calcificações 
benignas, especialmente aquelas visibilizadas nas doenças fibrocísticas, que são menos 
vistas ao US, por não ocorrerem dentro de massas. As microcalcificações agrupadas, 
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pleomórficas - mais suspeitas para malignidade -, apresentam maior densidade de 
cristais de cálcio, além de produzirem uma reação de desmoplasia, conferindo um brilho 
maior num fundo escuro, facilitando desta forma seu encontro ao US, principalmente 
se utilizarmos transdutores lineares de 12 – 15 MHz e gray scale.

A demonstração de microcalcificações, usando o US de alta resolução, tem sido motivo 
de algumas publicações. Nestas, a pesquisa das microcalcificações pelo US foi feita 
sem o conhecimento prévio do observador dos dados da MG. Embora os resultados 
ainda sejam intimistas, com reduzido número de pacientes incluídas nos estudos, os 
dados que vêm sendo adquiridos são promissores9-11.

 

Efeito Doppler
O efeito Doppler se refere a variações de reprodução do som, quando a fonte sonora se 
desloca do identificador, no caso o transdutor do ultrassom. Este efeito tem a capacidade 
de registrar as diferenças de frequência das ondas sonoras emitidas pelo transdutor, 
e refletidas quando entram de encontro com os elementos intraluminais dos vasos 
sanguíneos. Com isso, através de uma série de variáveis produzidas, podemos verificar 
como se comporta a circulação sanguínea local numa lesão mamária. A importância 
disto passou a ser maior quando surgiram os conceitos de angiogênese tumoral. No 
sítio de desenvolvimento do câncer há ocorrência de um maior aporte sanguíneo por 
meio da neovascularização, visando compensar o metabolismo aumentado e promover 
a disseminação de metástases.  Estes vasos neoformados são anômalos, muitas vezes 
desprovidos de camada muscular lisa, formando shunts arteriovenosos que facilitam a 
passagem de células tumorais para a circulação.

A utilização do color Doppler, em mastologia, inicialmente teve por finalidade o 
diagnóstico diferencial de lesões benignas e malignas. Atualmente, as publicações do 
efeito Doppler incluem também a interpretação do padrão da neovascularização local 
versus o prognóstico, e a resposta terapêutica das mastites e de tumores submetidos à 
quimioterapia neoadjuvante, com base na variação do status da microcirculação local. 

Diagnóstico Diferencial1. 

O color Doppler, bem como o power Doppler, têm contribuído na detecção de sinais 
característicos de benignidade e malignidade, que somados a outros dados da mamo-
grafia, ultrassonografia e clínica, permite elucidar a provável natureza da lesão. Isola-
damente ainda não demonstrou ser superior aos dados morfológicos das lesões ecográ-
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ficas12, 13. O power Doppler pode ser considerado um refinamento do color  Doppler, 
com maior sensibilidade ao fluxo sanguíneo da microcirculação. Este método, entre-
tanto, não demonstrou ser superior aos dados do color Doppler.

O número de vasos periféricos e intratumorais, o Índice de Resistência (IR) e a ve-
locidade de fluxo são as variáveis mais frequentemente avaliadas. O IR dos tumores 
malignos é maior, em decorrência do baixo fluxo diastólico, ao contrário do que ocorre 
com os tumores ginecológicos. O valor médio encontrado, segundo diversos autores, 
foi de 0.712-14. Valores de IR > 0.7 podem ser considerados suspeitos na distinção entre 
tumores malignos e benignos.

As lesões hipervascularizadas sugerem malignidade, entretanto, a ausência de fluxo 
não exclui definitivamente a possibilidade de tratar-se de lesão maligna. Os nódulos 
benignos normalmente são avascularizados ou têm de um a dois vasos na periferia.

2. Seguimento Terapêutico

A monitorização da resposta terapêutica, tanto de processos inflamatórios como ne-
oplásicos, é avaliada pela necrose produzida após a instituição da terapia, bem como 
pela diminuição da vascularização local. Pacientes com mastite têm uma redução do 
fluxo, avaliado pelo color Doppler, cerca de 24 horas após o início do tratamento15. Nos 
casos de câncer de mama isso é registrado cerca de 4 semanas após o primeiro ciclo 
de quimioterapia.16. As alterações visualizadas no padrão da microvascularização do 
leito tumoral são normalmente acompanhadas por uma diminuição dos diâmetros do 
tumor.

3. Prognóstico

A possível correlação, entre o comportamento biológico dos carcinomas de mama e 
o fluxo sanguíneo, detectado ecograficamente, parece ser considerada um importante 
fator prognóstico17, 18. É fácil entender a correlação positiva entre os sinais do color 
Doppler e o prognóstico, da mesma forma que aquela existente entre a angiogênese 
tumoral e o prognóstico.
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Comentários
A distinção entre uma lesão nodular radiopaca, identificada na mamografia, de sua na-
tureza sólida ou cística, continua sendo a principal indicação da aplicação do ultrassom 
na prática do mastologista. Como relatamos, as outras possibilidades são infinitas e, à 
medida que se desenvolvem aparelhos de última geração, a acurácia tem aumentado 
e a identificação de microcalcificações ou sua utilização como rastreamento passará a 
ser uma realidade. O ultrassom tridimensional tem produzido trabalhos iniciais interes-
santes, parecendo ter especificidade maior que o bidimensional, embora baixa sensibi-
lidade. Por ora, a melhor maneira de realizar o estudo de uma lesão mamária continua 
sendo através da associação de dados do exame físico, mamografia, ultrassonografia e 
estudo citohistológico por punção percutânea com agulha grossa ou vácuo aspiração.
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Introdução
A ressonância magnética (RM) de mama é um método diagnóstico que vem ampliando 
a cada dia suas indicações clinicas, sendo utilizada como um importante método 
complementar à mamografia e ultrassonografia. 

A reformatação multiplanar tridimensional e o forte contraste tecidual da RM contribuem 
para a obtenção de detalhamento das estruturas anatômicas da mama, oferecendo não 
apenas informações relacionadas à morfologia da lesão, como também aos aspectos 
funcionais, como a cinética de captação de contraste.

Nos últimos anos, a disponibilidade no mercado de aparelhos de alto campo, técnicas 
como a aquisição paralela de imagens, gradientes potentes e a bobina para uso específico 
da mama permitem aquisição de imagens com maior resolução espacial, temporal e, 
também, a realização de procedimentos invasivos guiados por RM. Estes fatores, em 
conjunto com o desenvolvimento de um sistema de padronização dos laudos, “Breast 
Imaging Reporting and Data System” (BI-RADS®), e com a evolução da curva de 
aprendizado dos profissionais envolvidos, têm resultado no aumento da sensibilidade e 
especificidade do método. 

A maior contribuição da RM é a sua alta sensibilidade, particularmente nos casos 
de avaliação de extensão de doença, incluindo multicentricidade, multifocalidade e 
recidiva tumoral. A RM tem sido de grande importância também na detecção precoce 
do câncer em pacientes de alto risco genético com BRCA 1 e BRCA 2 positivo.

Devido a sua alta eficácia em mamas densas, é um exame de grande valor tanto na 
avaliação de extensão de doença em pacientes com biópsia prévia e diagnóstico de 
câncer, como no auxílio diagnóstico de patologias em pacientes com alteração nos 
exames convencionais.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS

Maurício Magalhães Costa, Gabriela Martins, Fernanda Philadelpho Arantes Pereira
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Fatores Operacionais Relacionados ao Exame

Uso do contraste venoso:

O exame para pesquisa de câncer de mama é realizado sempre com administração 
endovenosa de contraste paramagnético (gadolínio). A dosagem proposta é de 0,01 
mmol/kg com fluxo de 2,5 a 3,0 ml/s seguido de 20 ml de solução salina em “bolus”. 

O contraste paramagnético pode ser administrado em pacientes alérgicos, entretanto 
nos casos de alergia medicamentosa grave recomenda-se preparo prévio.  As reações 
alérgicas são raras, sendo as reações leves relatadas em 1:5000 casos e as moderadas 
em 1:10000. Não deve ser administrado em pacientes grávidas, apesar de não haver 
comprovação de qualquer efeito deletério.

Em pacientes com insuficiência renal, o uso de contraste gadolínio está contraindicado 
em pacientes com clearence de creatinina menor que 30 ml/min., a não ser nos casos 
da realização de hemodiálise após o exame, devendo estes casos ser avaliados separa-
damente1.

Contraindicações:

São contraindicações absolutas da RM: uso de marca-passo cardíaco, algumas válvulas 
cardíacas metálicas e implantes cocleares. A claustrofobia, amamentação, gravidez e 
obesidade (acima de 130 KG) são contraindicações relativas, sendo necessária a ava-
liação de cada caso individualmente e de suas alternativas. Quando preciso, o exame 
pode ser realizado sob anestesia. 

Aparelhos de campo aberto não são potentes o suficiente para realização de RM de 
mamas e, até o momento, não são indicados. 

Influência hormonal:

A RM é um exame que depende do “status” hormonal da paciente, devendo ser reali-
zado do 7o ao 21o dia do ciclo, preferencialmente do na segunda semana, que corres-
ponde à fase na qual o parênquima mamário normal apresenta menor realce pelo meio 
contraste. Fora deste período, o parênquima mamário apresenta maior chance de se 
impregnar precocemente, assimetricamente ou com padrão nodular (focos), particular-
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mente em mulheres jovens e na pré-menopausa, o que pode limitar o estudo e resultar 
em achados falso-positivos2,3.

Nas pacientes em uso de terapia hormonal, esta deve ser suspensa no mínimo 4 sema-
nas antes da realização do exame. Com esta medida, ocorrerá redução da captação de 
contraste própria do parênquima mamário, permitindo melhor diferenciação entre as 
lesões e o mesmo.

Posicionamento e duração do exame:

O exame é realizado em aparelho de alto campo magnético, com ”software” e bobina 
específicos para mama e com duração de 20 minutos. A paciente deve permanecer du-
rante o todo o exame imóvel em decúbito ventral, com as mamas inseridas na bobina 
(Figura 1). O contraste venoso é injetado nos 5 minutos finais do exame.  

Figura 1 – Paciente em decúbito ventral (a) com as mamas inseridas em bobina dedi-
cada (b).

a b

É importante considerar que devido ao exame ser realizado em decúbito ventral, 
algumas lesões pode apresentar diferença de localização quando correlacionadas com a 
mamografia, ultrassonografia, e cirurgia, os quais são realizados em posição ortostática 
ou decúbito dorsal.
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Protocolo e plano de corte: 

Os protocolos variam dentre os diferentes grupos e aparelhos, mas o protocolo básico 
para pesquisa de câncer de mama deve incluir sequências pesadas em T1, T2 e/ou 
STIR, assim como estudo dinâmico com injeção de contaste venoso, que é realizado 
na sequência pesada em T1 (3D ou 2D), com ou sem supressão de gordura, seguida 
de processamento com técnica de subtração. Nos casos de implante de silicone, a 
sequência para supressão de água e gordura e, às vezes, a sequência para supressão de 
silicone deve ser incluída.

Não existe consenso em relação ao melhor plano de aquisição para o estudo dinâmico 
das mamas por RM4. O plano axial ou transverso permite à avaliação simultânea e 
comparativa de ambas as mamas, apresentando alguma equivalência à incidência 
craniocaudal da mamografia. Já o plano sagital pode ser mais bem comparado à 
incidência médio-lateral oblíqua. O estudo no plano coronal deve ser evitado, já que 
dificulta avaliação da captação de contraste com distribuição ductal, segmentar, etc. O 
uso do plano coronal só é justificado em aparelhos de baixo campo magnético.

Fatores clínicos:

A obtenção de informações clínicas adequadas da paciente pode interferir na condução 
e interpretação do exame, e no diagnóstico final. É importante considerar o motivo 
do exame, “status hormonal”, história de cirurgia, radioterapia e patologia mamária 
prévias, bem como história familiar pertinente.

Qualquer manipulação cirúrgica recente pode apresentar captação de contraste 
secundária ao processo de cicatrização semelhante a das lesões malignas, por isso, 
sempre que possível, o exame deve ser realizado pelo menos 6 meses e idealmente 18 
meses após a cirurgia5.

A radioterapia recente pode eventualmente resultar em falso-positivo. Estudos 
mostram que as taxas de captação de contraste do parênquima irradiado e não irradiado 
se equivalem depois de 3 meses do término do tratamento, logo o exame deve ser 
realizado após este período6.

A correlação com a mamografia e ultrassonografia é indispensável e deve ser realizada 
por profissional com treinamento específico em radiologia mamária, permitindo assim 
um diagnóstico adequado e contribuindo para aumentar a especificidade do método.
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Podem ser utilizados marcadores cutâneos (como cápsulas de vitamina E, por exemplo) 
em áreas de cicatriz ou anormalidade palpável, para posterior correlação com o achado 
pela ressonância.  

Laudo e Interpretaçao do Exame
Com o objetivo de padronizar os laudos, o Colégio Americano de Radiologia (ACR) 
incluiu a RM no “Breast Imaging Reporting and Data System” (BI-RADS). Viu-se a 
necessidade de linguagem clara, concisa e objetiva para que a descrição dos achados 
seja compreendida, mesmo sem o benefício de estar vendo as imagens. Além disso, 
a padronização dos laudos facilita bastante a comunicação entre radiologistas e 
médicos assistentes e permite o acompanhamento evolutivo do caso para validar as 
recomendações7.

Os critérios avaliados são a morfologia, o sinal e a cinética da captação de contraste 
da lesão. É um método que, além de fornecer imagem anatômica, fornece informações 
sobre as características teciduais e vascularização das lesões. 

A atividade angiogênica constitui a base para detecção e diagnóstico diferencial do 
câncer de mama através da RM2. Devido à grande atividade angiogênica, os tumores 
malignos apresentam um aumento do número de vasos (neovascularização) e maior 
permeabilidade vascular quando comparados com o tecido mamário normal. Isto 
aumenta a captação de contraste das lesões malignas quando comparadas as demais 
lesões e ao parênquima mamário. 

Porém, a atividade angiogênica não está presente somente nas neoplasias malignas, 
ela também pode ocorrer nas lesões inflamatórias e em algumas fases do processo de 
cicatrização, gerando resultados falsos positivos.

Já algumas neoplasias com baixa angiogênese, como o carcinoma lobular invasor e 
o carcinoma intraductal, podem não apresentar captação significativa de contraste, 
gerando resultados falso-negativos2. 

O padrão de captação próprio do parênquima mamário pode variar em diferentes 
pacientes, além de sofrer influência hormonal.  Sabendo-se que a captação intensa 
do parênquima mamário pode obscurecer certas lesões, logo o grau de captação do 
parênquima mamário deve ser sempre considerado, podendo variar de mínimo, 
moderado a intenso2.
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Cinética de captação de contraste

Consiste na avaliação da captação de contraste em função do tempo durante o estudo 
dinâmico. É considerada captação precoce a que ocorre até o segundo minuto após a 
injeção venosa, sendo esta mais comum nas lesões suspeitas. A captação tardia inicia-
se no terceiro minuto do estudo dinâmico.

As curvas de captação de contrate demonstram a intensidade de captação de uma lesão 
em função do tempo. São descritos três tipos de curva de captação de contraste2,8. 

CURVA DO TIPO I ou ascendente: Caracteriza uma lesão que apresenta aumento 
progressivo da captação, ou seja, o pico de maior captação é tardio. É a mais comum 
nas lesões benignas.

CURVA DO TIPO II ou em “platô”: Caracteriza uma lesão que apresenta intensa 
captação precoce de contraste que se mantêm nas fases tardias. É a mais comum nas 
lesões malignas.

CURVA DO TIPO III ou “wash out”: Caracteriza uma lesão com intensa captação 
precoce de contraste seguida de queda da captação nas fases tardias. A neovascularização 
proporciona rápida lavagem do contraste, além de algum grau de extravasamento 
extravascular do mesmo. É a mais específica para malignidade.
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A interpretação da RM de mamas consiste na avaliação conjunta de diversos fatores:

critérios morfológicos da lesão: forma e margem;•	
sinal da lesão nas diferentes sequências: informações sobre as características •	
teciduais, mostrando a presença de gordura, líquido, sangue, etc.; 
captação de contraste: captação homogênea ou heterogênea, precoce ou •	
tardia, e as curvas de captação;
correlação com os dados clínicos e exames de mamografia, ultrassonografia •	
e biópsia prévias.

Segundo o léxico da 4a edição do BI-RADS®, as lesões são divididas em foco, nódulo e 
realce não nodular de contraste7:

FOCO/FOCOS: É um realce menor que 0,5 cm, sendo sua forma e margem •	
de difícil caracterização, sendo um achado inespecífico. Pode corresponder 
a lesão maligna ou benigna, porém é muito pequeno para ser devidamente 
diagnosticado. 

NÓDULO: É uma lesão tridimensional que ocupa espaço e possui sinal em •	
T1 e T2. Avaliamos sua forma, margem, padrão de realce interno, cinética da 
captação de contraste e o sinal nas diferentes sequências.

Forma: redonda, ovoide, lobulada e irregular.

Margem: regular, irregular ou espiculada.

Realce interno: homogêneo, heterogêneo, realce periférico, septação não 
captante (Figura 2), septação captante e realce central.

Curva: tipo I (ascendente), tipo II (em “platô”) e tipo III (“wash out”)
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a

b

c

Figura 2 – Nódulo lobulado e com septações não captantes de contraste no interior na 
mama direita – Fibroadenoma. Sequência T1 (a), Sequência STIR (b), Sequência pós-
contraste (técnica de subtração) (c).
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REALCE NÃO NODULAR DE CONTRASTE: Caracterizado pelo realce •	
sem expressão em T1 ou T2. Eles são classificados quanto a sua distribuição, 
realce interno de captação e simetria.

Distribuição: área focal, linear, ductal, segmentar (Figura 3), regional, 
múltiplas regiões e difuso.

Realce Interno: homogêneo, heterogêneo, pontilhado ou puntiforme, 
agrupado, reticular ou dendrítico.

Simetria: simétrico ou assimétrico. 

Figura 3 – Carcinoma intraductal extenso, captação assimétrica, com distribuição 
segmentar e precoce. Sequência pós-contraste, fase precoce (técnica de subtração) (a), 
reconstrução pela técnica MIP (b).

a

b
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Grau de Suspeição das Lesões na Ressonância 
Magnética

Apresentação Radiológica Tipicamente
Benigno

Provavelmente
Benigno

Suspeição
Intermediária

Suspeição Alta

Nódulo

Forma Redonda,
Ovoide

Lobulada Irregular

Margem Regular Irregular,
Espiculada

Padrão de realce interno Septação não
captante

Homogêneo Heterogêneo,
Realce periférico,
Septação captante,
Realce central

Curva de captação Tipo I
(ascendente)

Tipo II
(em “platô”)

Tipo III
(“wash out”)

Realce Não Nodular de
Contraste

Captação / Distribuição Difusa,
Múltiplas regiões

Área focal,
Regional

Linear, Ductal,
Segmentar

Padrão de captação interna Homogêneo Heterogêneo,
Pontilhado/
Puntiforme,
Agrupado,
Reticular/
Dendrítico

Quanto à simetria Simétrico Assimétrico Assimétrico

Cinética de Captação de
Contraste

Velocidade captação Semelhante a
do parênquima

Tardia Precoce Precoce
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As Indicações

INDICAÇÕES DA RM DE MAMA 

Rastreamento de pacientes com alto risco 

Em paciente com câncer de mama: 

 Extensão de doença (multicentricidade, multifocalidade 
e mama contralateral)  

 Doença residual - avaliação antes da nova cirurgia 
 Recidiva tumoral pós-cirúrgica e/ou radioterápica 
 Resposta à quimioterapia neoadjuvante 

Linfonodo axilar positivo - pesquisa de sítio primário 
desconhecido

Mamas com implantes mamários ou reconstruídas 

Mamografia e ultrassonografia inconclusivas 

Rastreamento no Alto Risco:

A mamografia em conjunto com o exame clínico das mamas é o padrão ouro no 
rastreamento do câncer de mama. Porém a sensibilidade da mamografia na detecção de 
malignidade é limitada em mulheres com mamas radiograficamente densas9-11. 

A apresentação frequentemente atípica de imagem e o crescimento rápido dos 
cânceres hereditários também podem prejudicar o diagnóstico precoce pelos métodos 
convencionais de rastreamento10. A mamografia pode não detectar malignidade no 
carcinoma lobular invasivo e no carcinoma intraductal sem calcificações. 

Pacientes com mutação BRCA apresentam um risco de desenvolver câncer de mama 
ao longo da vida de 65% a 80% e com aspectos histopatológicos que sugerem maior 
agressividade biológica. Mulheres com alto risco genético normalmente apresentam 
mamas densas e desenvolvem o câncer com idade mais precoce, fazendo da RM uma 
modalidade de rastreamento potencialmente efetiva para estas pacientes9,10.
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A RM tem provado apresentar sensibilidade significativamente maior comparada 
à mamografia e ultrassonografia nas mulheres de alto risco genético em estudos de 
rastreamento. Kuhl et al., 2005, mostraram sensibilidade de 33% para a mamografia, 
40% para a ultrassonografia, 49% para a combinação de ambas e 91% para a RM. A 
sensibilidade da mamografia nas mulheres de maior risco foi de 25%, comparado com 
100% da RM10. 

O Colégio Americano de Radiologia (ACR) e a Sociedade Americana de Câncer (ACS) 
e a Sociedade Americana de Doenças da Mama (ASBD) reportaram diretrizes para o 
rastreamento das mulheres de alto risco por RM11-13.

Rastreamento anual com RM é recomendado, em conjunto à mamografia, em mulheres 
com alto risco genético significativo e em mulheres expostas à radiação durante 
o desenvolvimento das mamas. Outros grupos com risco significativo como risco 
genético moderado, alto risco histológico, história pessoal de câncer de mama e mamas 
radiograficamente densas não têm benefício comprovado para o rastreamento anual. 
Enquanto a avaliação de rotina por RM destes grupos não são encorajadas como um 
todo, o uso da RM em um contexto individual pode ser vantajoso em determinar o 
manejo clínico.

INDICAÇÕES DE RM NO ALTO RISCO 

Rastreamento anual com RM: 

 Portadoras de mutação BRCA 
 Parente de primeiro grau com mutação BRCA 
 Risco de desenvolver câncer maior do que 20%, pelos modelos que utilizam 

história familiar (BRCAPRO, Gail, Claus, Tyrer-Cuzick) 
 Radioterapia no tórax entre 10 e 30 anos de idade 
 Síndrome de Li-Fraumeni, de Cowden e de Bannayan-Riley-Ruvalcaba 

Evidência insuficiente para recomendação contra rastreamento com RM: 

 Risco de desenvolver câncer entre 15-20%, pelos modelos que utilizam 
história familiar (BRCAPRO, Gail, Claus, Tyrer-Cuzick) 

 Carcinoma lobular in situ, hiperplasia lobular atípica 
 Hiperplasia ductal atípica 
 Mamas densas na mamografia 
 História pregressa de câncer de mama 



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

155

Avaliação da Extensão de Doença:

A RM de mama pode fornecer com mais acurácia dados como tamanho, margens, 
comprometimento de planos profundos, pele e localização da lesão, consequentemente 
uma melhor avaliação da extensão da doença. Estudos mostram que a RM fornece a 
melhor correlação do tamanho da lesão quando comparado à medida histopatológica 
final14.

Além disso, a RM mostra multifocalidade e multicentricidade do câncer de mama 
em muitas pacientes com lesão única pela mamografia e ultrassonografia, assim 
como a bilateralidade15. Câncer oculto pela mamografia e ultrassonografia na mama 
contralateral está presente em 3 a 6% das pacientes16. A RM pré-operatória altera o 
planejamento terapêutico em 15 a 27% dos casos de câncer comprovado14.

Avaliação da Doença Residual:

O diagnóstico e a caracterização da doença residual após a ressecção tumoral inicial 
são difíceis ao exame clínico, mamografia e ultrassonografia. As distorções, alterações 
inflamatórias e coleções pós-cirúrgicas limitam a eficácia destes exames17. 

A RM é sensível à detecção da doença residual em pacientes com margens cirúrgicas 
comprometidas, particularmente em histopatologias mais complexas como no 
carcinoma lobular invasivo e carcinomas associados à componente intraductal extenso. 
O papel da RM é avaliar a presença de doença residual não microscópica (Figura 4). A 
avaliação de doença residual pela RM apresenta valor preditivo positivo (VPP) de 82% 
e negativo (VPN) de 61%17.
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Figura 4 – Doença residual na periferia da loja cirúrgica da mama esquerda. Sequência 
STIR - seroma com alto sinal (a), Sequência pós-contraste, fase precoce (técnica de 
subtração) - foco de captação de contraste anteriormente junto à margem anterior do 
seroma (b), mapa colorido de captação de contraste (c).

a b

c

Neste caso, é indicada a realização do exame o mais breve possível, não devendo 
ultrapassar 1 mês após a cirurgia. É importante termos em mente que o padrão ouro 
para avaliação de comprometimento ou não da margem cirúrgica é a patologia.

Avaliação da Recidiva Tumoral x Fibrose Pós-Cirúrgica:

A recidiva local após a cirurgia conservadora ocorre 1 a 2% ao ano, em sua maioria nos 
primeiros 5 anos. A detecção precoce da recidiva local aumenta a sobrevida5.
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A RM apresenta sensibilidade até 100% na avaliação da recidiva tumoral, já que 
esta exibe impregnação precoce de contraste (Figura 5), diferente da fibrose pós-
cirúrgica que mostra impregnação na fase tardia (Figura 6) ou não mostra impregnação 
significativa5.

Figura 5 – Recidiva tumoral na mama esquerda, adjacente à área de esteatonecrose pós-
cirúrgica. Sequência T1 - recidiva com baixo sinal e esteatonecrose com sinal igual ao 
da gordura (a), Sequência pós-contraste, fase precoce (técnica de subtração) - recidiva 
captando contraste e esteatonecrose não (b), reconstrução pela técnica MIP (c), curva 
de captação de contraste tipo III na recidiva (d).

a b

c d
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Figura 6 – Fibrose pós-cirúrgica profundamente na mama esquerda. Sequência T1 - 
lesão com baixo sinal (a), Sequência pós-contraste com supressão de gordura, fase 
tardia - fibrose captando pouco e tardiamente o contraste (b).

a

b

Monitorização de Resposta à Quimioterapia Neoadjuvante:

A RM tem maior acurácia na determinação da resposta ao tratamento quimioterápico 
prévio à cirurgia, quando comparada à mamografia, ultrassonografia e exame 
clínico14. 

Estudos têm mostrado que a RM é capaz de avaliar a redução não apenas do tamanho 
tumoral, como mudanças na cinética de impregnação de contraste18.
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A realização da RM antes e após o tratamento quimioterápico está indicada para a 
documentação dos padrões de resposta tumoral e a resposta completa, assim como a 
não resposta (Figura 7), facilitando a decisão de tratamentos neoadjuvantes e cirúrgicos 
subsequentes19. 

Figura 7 – Resposta completa à quimioterapia neoadjuvante. Sequências T1 (a e c) e 
Sequências pós-contraste, fase precoce (técnica de subtração) (b e d), respectivamente 
antes e após o tratamento.

a b

c d

De maneira similar à cinética de impregnação de contraste, existem evidências 
crescentes de que a espectroscopia de prótons e a difusão também podem oferecer 
informações funcionais valiosas quanto à resposta tumoral à terapia neoadjuvante14.
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a b

c

O momento apropriado para a realização da RM para avaliação de resposta tumoral 
ainda não está estabelecido. Rieber et al., 2002, sugerem que o exame deve ser realizado 
6 semanas após o início da quimioterapia neoadjuvante, enquanto estudos preliminares 
por Patridge et al., 2002, sugerem que a RM já pode avaliar, com acurácia, mudança no 
volume tumoral após o 1° ciclo18-20.

Linfonodo Axilar Positivo: Avaliação de Sítio Primário Oculto:

A RM é útil na investigação da mama de pacientes com linfonodo axilar positivo com 
achados negativos ao exame físico, mamografia e ultrassonografia. Estas mulheres 
representam aproximadamente 0,4% de todas as pacientes com câncer de mama. 
Morris et al., 1997 reportaram a detecção de carcinoma primário na mama pela RM em 
75% de seus casos21 (Figura 8).

Figura 8 – Linfonodomegalia axilar com captação ductal na mama esquerda – carcinoma 
oculto. Sequência pós-contraste com supressão de gordura (a), Sequência pós-contraste, 
fase precoce (técnica de subtração) (b), mapa colorido de captação de contraste (c).
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A identificação da lesão primária pode permitir a ressecção cirúrgica tumoral local, 
sugerir a necessidade de mastectomia devido à extensão da lesão e oferecer importantes 
informações histológicas para o planejamento do tratamento22. Com advento da RM, 
a era da mastectomia às cegas, na qual 30% das amostras da mamas provavam ser 
benignas, terminou19. 

Achados Clínicos e de Imagem Inconclusivos:

Na prática clínica, a maioria dos achados pode ser elucidada com avaliação detalhada por 
mamografia e ultrassonografia. Ocasionalmente, os achados permanecem inconclusivos 
e a RM tem mostrado ser de grande valia no estabelecimento do diagnóstico14. Quando 
a mamografia é inconclusiva, a RM pode definir o achado, eliminando ou afirmando a 
necessidade de biópsia percutânea. Entretanto, é importante ter em mente que a RM de 
mama não deve se faz necessária quando o achado mamográfico ou ultrassonográfico 
já define a lesão como suspeita, com necessidade de biópsia percutânea. 

Integridade de Implantes Mamários:

A ruptura de implante mamário é usualmente assintomática, dependendo do uso 
de métodos de imagem para o diagnóstico. Hölmich et al., 2005, concluíram que a 
RM apresenta alta acurácia na identificação das rupturas intra e extracapsulares de 
implantes de silicone (Figura 9), assim como na confirmação de uma suspeita clínica 
de contratura capsular. Além disso, a RM oferece a avaliação dos planos profundos, 
posteriores ao implante. Logo, a RM tem sido aceita como técnica de escolha para 
avaliação dos implantes23.
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Figura 9 - Implantes de silicone colocados há 18 anos, com sinais de roturas intracapsular 
(sinal do linguine - linhas com baixo sinal no interior do implante) e extracapsular 
(imagens com sinal semelhante ao do silicone fora do implante). Sequência STIR (a), 
Sequência para supressão de silicone (b), Sequência para supressão de água e gordura 
(c). 

a

b

c
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Avaliação de Mamas Reconstruídas:

A RM de mamas está indicada na avaliação de pacientes com reconstrução mamária 
com retalho miocutâneo, seja este de grande dorsal ou reto abdominal, com implantes 
e na análise da recorrência tumoral suspeita.

 

Procedimnetos Invasivos Guiados por RM
A RM mamária se tornou um método de imagem bem estabelecido e com grande 
potencial na detecção e conduta do câncer de mama. Dessa maneira, se fez fundamental 
o surgimento de métodos para acesso de lesões suspeitas apenas observadas pela RM. 

Nos casos em que há indicação de biópsia de uma lesão vista somente na RM, recomenda-
se primeiro realizar ultrassonografia direcionada, chamada de ultrassonografia “second 
look”, na tentativa de localizar a lesão suspeita vista na RM e realizar a biópsia por 
agulha ou excisional com marcação pré-cirúrgica orientada por ultrassonografia.

Trabalhos realizados mostram que cerca de 23% das lesões suspeitas na RM sem 
expressão nos exames prévios, serão localizadas na ultrassonografia “second look” e 
que esse grupo de lesões apresenta uma incidência de câncer maior do que o grupo sem 
expressão ultra-sonográfica24. Das lesões que apresentam expressão na ultrassonografia 
“second look”, 43% são malignas e entre as que não têm expressão na ultrassonografia, 
somente 14% são malignas24.

Os procedimentos invasivos guiados por RM são realizados com bobina específica que 
permite acesso medial e lateral à mama de interesse. 

Cerca de 5% das lesões podem não ser identificadas no momento do procedimento. 
Nesses casos, este é suspenso, sendo indicado um controle evolutivo por RM em 4 a 
6 meses25.

As limitações do método são a presença de lesões muito próximas dos implantes 
mamários, lesões de localização muito profunda (próximas à musculatura peitoral), 
reflexo vaso-vagal e intolerância da paciente25. 

Após procedimento invasivo guiado por RM, é sempre recomendado um exame de 
controle 4 a 6 meses após o mesmo nos casos de resultados benignos, mesmo que 
concordantes com a imagem. 
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Marcação Pré-Cirúrgica:

A marcação pré-cirúrgica guiada por RM é um método seguro e internacionalmente 
consagrado para abordar as lesões suspeitas vistas somente na RM com taxa de sucesso 
de 98% a 100%25.

A lesão é marcada com fio de titânio específico para RM. O procedimento dura em 
média 35 minutos e é realizado com anestésico local para maior conforto da paciente.

Biópsia à Vácuo (Mamotomia):

A biópsia à vácuo por RM é uma alternativa à marcação pré-cirúrgica na biópsia de 
lesões suspeitas detectadas somente por RM, com taxa de sucesso de 96 a 98%25.

Este método, assim como quando realizado por ultrassonografia e estereotaxia, causa 
mínimo trauma local, com excelente resultado estético. A retirada de fragmentos 
maiores permite diagnóstico histopatológico mais fidedigno. Além disso, apresenta 
as vantagens de uma biópsia percutânea, com possibilidade de estudo de receptores 
hormonais, planejamento terapêutico e seleção dos casos para linfonodo sentinela. 

Existem vários tamanhos de agulha, desde 8 até 14 gauge, dependendo do fabricante. 

O procedimento dura em média 30 minutos por lesão. Mais de uma lesão pode ser 
acessada simultaneamente, em uma única administração venosa de contraste, utilizando 
sondas de biópsia diferentes.

Após a realização do procedimento deve ser sempre colocado um marcador (clipe 
metálico de titânio), tanto para controle posterior no caso de lesão benigna, quanto para 
o caso de localização em intervenção cirúrgica25. 

Conclusão
A RM não deve substituir a mamografia e a ultrassonografia no atendimento inicial e 
na resolução das questões rotineiras referentes à mama. Embora a sensibilidade da RM 
seja alta na detecção do câncer, os achados de imagem benignos e malignos podem se 
confundir pela moderada especificidade do método.



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

165

O exame deve ser realizado em centros de diagnóstico por imagem, com aparelho 
adequado e radiologistas treinados, com experiência na interpretação das imagens de 
RM, mamografia e ultrassonografia, em patologia mamária, assim como na realização 
de procedimentos invasivos, inclusive por RM.

A RM tem mostrado contribuir bastante para a conduta das pacientes examinadas, 
oferecendo informações não alcançáveis por outros métodos de imagem. É uma 
ferramenta diagnóstica relativamente nova, em constante evolução, que a cada dia vem 
ampliando mais suas indicações e acurácia.
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Introdução
A mamografia é o exame mais utilizado para a avaliação de pacientes com a possibilidade 
de apresentar carcinoma de mama. A detecção de sinais radiográficos suspeitos como 
microcalcificações, nódulos, alterações da arquitetura e assimetrias, têm sistematização 
definida conforme os critérios estabelecidos pelo sistema de BI-RADS® (Breast Image 
Report and Data System)1.

Este sistema de padronização (BI-RADS®) tem sido amplamente aplicado e difundido. 
Proporciona uniformização na classificação, orientação de conduta na investigação 
diagnóstica das lesões identificadas pela mamografia (MMG) e ultrassonografia 
(US)1,2.

Atualmente com a aplicação do Sistema BI-RADS®, as lesões classificadas como 
Categoria 4 representam aproximadamente 5-6 % do total de mamografias. Estas, por 
apresentarem características de imagem suspeitas para malignidade, (Valor Preditivo 
Positivo - VPP de aproximadamente 40%), tem indicação de avaliação histológica 
através de biópsia4, 5.

O diagnóstico definitivo de uma lesão quando identificada através de métodos de 
imagem somente poderá ser realizado pelo exame histopatológico ou citológico.  A 
remoção destes fragmentos apresenta grau de dificuldade de execução crescente e 
inversamente proporcional ao tamanho da lesão6, 13.

A confirmação de lesão benigna pela biopsia torna desnecessário procedimento mais 
invasivo em centro cirúrgico diminuindo os custos do procedimento. Quando a biopsia 
confirma a lesão maligna fornece informações importantes quanto ao tipo de neoplasia 
encontrada e proporciona o correto planejamento cirúrgico. Permite na maioria dos casos 
através da análise histológica o diagnóstico definitivo do câncer invasor diferenciando-o 
do carcinoma in situ. Possibilita também a avaliação imunohistoquimica, que permite a 
análise do comportamento biológico do tumor 2,3,5.

BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO (CORE-
BIOPSY)

Vinícius Milani Budel
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A biópsia cirúrgica é considerada padrão-ouro na avaliação das lesões mamárias, 
Outros métodos de biópsia tem sido desenvolvidos e apresentados desde a década 
de 80, como a punção biópsia por agulha grossa (Core-biopsy) e a biópsia vácuo-
assistida (Mamotomia). Mesmo sendo considerado padrão-ouro, o método apresenta 
como principais desvantagens a necessidade de internação e o risco de complicações 
relacionadas a cirurgia e a anestesia. Cerca de 80% destas lesões biopsiadas representa 
lesões benignas, o que demonstra ser um procedimento superestimado2, 4,5, 7.

A biópsia cirúrgica, quando indicada para uma lesão não palpável, necessita de marcação 
pré-operatória para obter bons resultados. A marcação com fio metálico, dirigida por 
estereotaxia ou por ultrassonografia (US) é ainda o método mais utilizados4, 7,8.

A punção biópsia por agulha grossa da mama (PBAG) é um procedimento pouco 
invasivo. Consiste na retirada de fragmentos de tecido mamário para o diagnóstico 
histológico de alterações suspeitas observadas ao exame físico ou por métodos 
radiológicos.

O procedimento pode ser realizado a mão livre no caso de lesões mamárias palpáveis. 
Necessita do auxílio de um método de imagem (mamografia com estereotaxia, 
ultrassonografia ou ressonância magnética) quando a lesão a ser biopsiada não é 
palpável.

Realizada com um sistema de pistolas acoplado com uma agulha grossa, permite a 
obtenção de fragmentos de tecido da região central da lesão mamária. É frequentemente 
chamado de “core biopsy” e também de biópsia de core ou “tru-cut”, porém aqui será 
nomeado como Punção Biópsia com Agulha Grossa ( PBAG ). 

Técnica
Inúmeros equipamentos comercialmente disponíveis funcionam com a propulsão 
automática do bizel cortante da agulha externa em um fragmento do tecido entreposto 
no entalhe interno do mandril. Uma clara compreensão do mecanismo de disparo do 
aparelho e um direcionamento para o local a partir do qual será obtido o fragmento do 
núcleo da lesão são pré-requisitos necessários para a utilização do método. 

O sistema automático de biópsia equipado com agulha “tru-cut” de 14 gauge é o padrão 
do PBAG. O mandril no interior da agulha coleta no entalhe uma amostra (geralmente 
menor que 2 cm)2,5,8.
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Outros dispositivos que retiram o cilindro inteiro do núcleo proporcionam espécimes 
de boa qualidade para avaliações histológicas com agulhas mais finas (18 gauge) 
e, consequentemente por serem menores, provocam menor trauma. Essas cânulas 
cortantes geralmente têm ajuste próprio de disparo e de comprimento da amostra. É 
importante enfatizar que agulhas “tru-cut” tão finas quanto 18 gauge podem garantir 
núcleos de boa qualidade diagnóstica2, 9. É necessário também que o patologista esteja 
habituado com o material submetido à avaliação histológica2.

Esta biópsia poderá ser realizada sem auxílio de imagem quando a lesão mamária for 
palpável, e localizada nas regiões mais centrais da mama. Não devemos utilizá-la em 
lesões muito profundas, sobretudo quando se encontram aderidas à parede do tórax 
pelo risco de pneumotórax se ocorrer perfuração da agulha na pleura pulmonar. Como 
método de diagnóstico seu valor é mais evidente em lesões não palpáveis quando 
através de sistemas de imagem conseguimos remover uma parte mais central possível 
da lesão. 

Os métodos de escolha para o direcionamento deste procedimento são a ultra-sonografia 
e a estereotaxia, já amplamente utilizados. O mesmo procedimento também é passível 
de ser realizado pela ressonância magnética, porém em casos específicos3.

Procedimento  Através de Ultra-Sonografia (US)
A PBAG orientada pela US tem como principais vantagens em relação ao mesmo 
procedimento quando direcionado pela estereotaxia: a possibilidade de acompanhamento 
em tempo real da posição da agulha, evitando desvios da lesão-alvo, a maior rapidez do 
procedimento e o maior conforto para paciente, que é posicionado em decúbito dorsal 
para a sua realização (FIGURA 1 ).
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Figura 1 - Posicionamento do transdutor na mama com a paciente deitada

Sua principal indicação é a avaliação histológica de nódulos não palpáveis classificados 
com Categoria 4 e 5 pelo Sistema Bi-RADS®10.

A explicação prévia ao paciente dos procedimentos a que vai ser submetido com 
punção guiada pela US e dos disparos várias vezes repetidos, diminui seu desconforto 
e ansiedade facilitando muito o trabalho do profissional. Uma pequena incisão na pele 
é necessária quando utilizada uma agulha de 12 ou14 Gauge (FIGURA 2), esta se torna 
desnecessária ao utilizar a agulha 18 Gauge.  

Figura 2 - A pistola, agulha, material anestésico e lâmina de perfuração da pele 



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

171

Quando o local de entrada da agulha é cuidadosamente marcado, a pele e o transdutor são 
desinfetados com PVPI. Uma quantidade suficiente de anestésico local é administrada 
geralmente durante a US. Antes de iniciar a biopsia, o mecanismo da pistola e agulha 
deverá ser testado.

Por ser cortante o disparo da agulha, esta deve ser inserida no sentido o mais paralelo 
possível à parede do tórax para evitar qualquer ferimento nesta área. Isso requer que a 
agulha seja inserida a uma distancia máxima de 2 cm em relação ao fim do transdutor. 
Como a agulha é localizada perpendicular ao raio do ultra-som, sua visualização no 
monitor deverá ser otimizada. Atualmente, não existe no mercado dispositivo que 
garanta uma introdução horizontal da agulha em relação ao aparelho de ultrassom, 
portanto o disparo e a posição do dispositivo de pistola devem ser realizados a mão 
livre. Corre-se o risco de um ferimento no pulmão subjacente, embora infrequente, 
deve ser levado em consideração, principalmente em pacientes com mamas menores 
2, 11.

Este procedimento requer mais experiência com o aparelho de US do que a punção 
aspirativa por agulha fina (PAAF), especialmente quando o alvo é uma lesão pequena. 
Com o guia da ultra-sonografia e trabalhando a mão-livre, a ponta da agulha entra em 
contato com a massa. O alinhamento da agulha com o plano da imagem é marcado, e a 
imagem da lesão é confirmada, pode então o mecanismo ser acionado5, 8.

Uma imagem da agulha perfurando o nódulo deve ser registrada. Para garantir que 
a lesão foi atingida, o transdutor é girado 90º e um registro transversal é obtido 
(FIGURAS 3 e 4).

Figura 3 - Mostrando a agulha 
antes do disparo na lesão

Figura 4 - Mostrando a agulha 
após o disparo na lesão
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Dependendo do calibre da agulha, o procedimento é repetido em diferentes áreas, 
sobretudo as do centro do tumor até que uma quantidade satisfatória do tecido seja 
obtida. Para um calibre de 12 ou 14 gauge em geral 5 a 7 disparos são suficientes. A 
agulha é então retirada, o tecido da lesão é removido e fixado em solução de formol 
tamponado a 10%.

Procedimento Através da Estereotaxia
Geralmente este procedimento é utilizado para avaliação de microcalcificações. A 
mamografia de rastreamento deve ser cuidadosamente avaliada para determinar-se a 
localização tridimensional das microcalcificações na mama e o melhor posicionamento 
para abordá-la.  Deve-se optar pelo menor trajeto que conduza a área a ser biopsiada 
(FIGURA 5). 

Figura 5 - Mostra a posição da microcalcificação selecionada e o local de punção
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Após localizar e posicionar as microcalcificações na mama através de um referenciamento 
de coordenadas em três planos de eixos X, Y e Z, posiciona-se a agulha e o sistema de 
pistola acoplado no orifício da placa com perfurações alfa numérico que comprime a 
mama acima destas microcalcificações projetadas (FIGURA 6).

Figura 6 

a - Referenciamento de coordenadas em 3 planos e a identificação ao Rx 

b - Detalhe da marcação de posição da figura acima

a

b
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São realizados os mesmos procedimentos já descritos para US: anti-sepsia, anestesia 
e uma pequena incisão na pele. Posteriormente verifica-se o funcionamento da pistola 
antes de acionar os disparos.  

O número de disparos necessários nas microcalcificações é maior que na punção feita 
por US, em número de três ou quatro punções a mais. É obrigatória uma radiografia 
de todos os fragmentos removidos para certificação de que tenha ocorrido a remoção 
ao menos de uma das microcalcificações alvo. Após esta “radiocongelação” os 
fragmentos deverão ser fixados em solução de formol tamponado a 10%. É possível 
ainda radiografar o fragmento após a inclusão do tecido em parafina 7,8,11.

Biópsia Orientada por Ressonância Magnética (RM)
Esta é uma forma reservada para indicação de PBAG, quando a imagem convencional 
não foi possível, quer pelo uso da ultrasonografia ou pelo uso da estereotaxia. Isto ocorre 
nas mamas muito densas ou após radioterapia nos casos de cirurgias conservadoras e 
nas mulheres com alto risco para câncer de mama11,3.

Após a avaliação da RM a lesão poderá ser reavaliada com a ultrasonografia ou 
mamografia para melhor identificação e localização. Somente proceder a biópsia 
guiada pela ressonância para nódulos maiores de 1 cm considerando a menor acurácia 
deste exame para microcalcificações.

Acurácia
A PBAG apresenta alta acurácia (94%), com sensibilidade em torno de 72% e 
especificidade próxima de 100%. Estes índices dependem de vários fatores, entre 
eles a curva de aprendizado, o tamanho da lesão, o tipo histológico, a sua localização, 
o diâmetro da agulha utilizada (melhor com 12 e 14 gauge do que aqueles obtidos 
com agulhas mais finas 18 gauge), bem como o número e tamanho dos fragmentos 
removidos 11,12. Apesar de todas estas variáveis a PAG é mais fácil, acurada e segura 
que o exame de PAAF 5,7,8.  

A PBAG de microcalcificações apresenta menor acurácia que nos nódulos, demonstrando 
que a PBAG quando direcionadas pela US em nódulos não palpáveis é mais simples de 
execução que a estereotaxia 5,10,7.



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

175

Considerando-se o risco de falso negativo, que varia entre 0,3 e 11%, a correlação 
imediata entre o resultado histológico e a imagem é de grande importância. A 
discordância destes indica a possibilidade de falso negativo precoce e a necessidade de 
nova biopsia. A ressecção cirúrgica pode ser indicada diante de uma discordância entre 
a patologia e as características de imagem da lesão7, 8.

Mesmo após um resultado de lesão considerado benigno na biópsia de fragmento com 
agulha grossa é necessário um seguimento regular da paciente por, no mínimo, dois anos 
com mamografias semestrais ou US para afastar os casos de falso-negativos tardios11. 
Também pode ocorrer subestimação diagnóstica na avaliação das lesões mamária por 
PBAG, em até 50 % dos casos de hiperplasia atípica e 30% dos casos de carcinoma in 
situ 5. 

Complicações
As principais complicações do procedimento são relacionadas ao calibre da agulha e 
ao trauma local. São elas: o pneumotórax que é a mais grave complicação pode ocorrer 
em até 1% dos casos12, o sangramento, com formação de hematomas (complicação 
mais frequente), infecções subsequentes e mais raramente a disseminação do tumor no 
trajeto da agulha. Nesta última condição, a cirurgia e a radioterapia no trajeto impedem 
complicações clinicas importantes5, 8.

Indicação, Riscos e Resultados
A PBAG é indicada para os estudos de lesões suspeitas de malignidade BI-RADS ® 
4 ou BI-RADS ® 5. Podem em raras situações de lesões BI-RADS 3 quando, por 
razões limítrofes de histórico familiar importante ser indicado após discussão e decisão 
conjunta com o paciente4 .

A PBAG poderá ser guiada por ultra-som ou por esterotaxia. A utilização da “core 
biopsy” em lugar da biópsia cirúrgica representa uma alternativa com as seguintes 
vantagens.

Não necessita de internação, com recuperação rápida. Tem baixo custo se •	
comparado com a hospitalização.
As complicações são menos frequentes e de menor gravidade, sendo a mais •	
comum os hematomas.
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Causa menor trauma local, com surgimento de lesões cicatriciais mínimas, que •	
não prejudicam o acompanhamento da lesão em mamografias posteriores.
Procedimento rápido e bem tolerado pela paciente.•	
Bons resultados estéticos.•	

Embora todas as lesões com algum grau de suspeição para malignidade sejam passíveis 
de estudo através da PBAG, algumas condições impõem limitações à técnica, a saber:

Limitações quanto ao tipo de lesão

 Lesões espiculadas e muito pequenas, que requerem completa excisão e •	
inclusão total da peça na parafina para segurança diagnóstica.
 Microcalcificações em áreas extensas ou não caracteristicamente agrupadas •	
ou em áreas com gordura.
 Microcalcificações agrupadas, ocupando área menor que 5 mm•	 2. Estas têm 
indicação de serem removidas com marcação pré-cirúrgica preferencialmente 
à biópsia por fragmentos.

Quando a punção biópsia é realizada em pacientes com carcinoma lobular ou ductal in 
situ, estas podem apresentar resultados histopatológicos negativos que serão dissociados 
e discordantes após o procedimento cirúrgico de exerese total da área. São situações 
subestimadas do PBAG2.

Na hiperplasia ductal atípica a remoção total da lesão deverá ser indicada e revisada a 
partir das imagens radiográficas iniciais. Em casos de cicatriz radial a recomendação 
é para remoção cirúrgica de toda área mesmo quando o resultado histopatológico 
mostra normalidade do tecido na PBAG. Portanto quando houver massa tumoral 
radiograficamente suspeita o resultado anátomopatológico deverá ser compatível com 
a imagem, quando isto não ocorre a biópsia cirúrgica com marcação pré operatória e 
exame de congelação  trans operatório devera ser realizado . A mesma conduta é válida 
em casos de onde a PBAG apresenta diagnóstico histopatológico  de hiperplasia ductal 
com atipias 5,7,8,10.
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Limitações quando à localização da mama

Lesões muito superficiais apresentam dificuldades técnicas. A agulha •	
pode não atingir corretamente a lesão podendo o mandril interno da 
agulha ficar entreposto a pele .
Lesões localizadas na região retro areolar (no caso de esterotaxia) •	
apresentam dificuldade de posicionamento para o disparo da agulha.
Lesões muito próximas a implantes de prótese de silicone pelo risco •	
de perfuração 

Limitações quanto ao tamanho da mama

Na mama pequena ou com espessura igual ou menor que 2cm, após •	
a compressão, a agulha pode transfixar o lado oposto da mama isto 
ocorre porque  o percurso é muito curto entre a pele da entrada e a 
pele comprimida logo abaixo.

Concluindo, é importante considerar o método como prático, rápido e seguro para 
diagnóstico de lesões invasoras e carcinoma in situ . Apresenta aceitação e baixo custo 
aos pacientes. Entretanto o resultado anatomopatológico negativo para malignidade 
obtido pela biópsia de fragmento não exclui o diagnóstico de câncer na presença de 
lesões BI-RADS 4 e 5. 
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Introdução
A biópsia por agulha grossa vácuo-assistida, conhecida como mamotomia (MMT) 
surgiu em 1996 com o objetivo de obter maior representatividade do tecido alterado, 
maior precisão ou mesmo a remoção completa de lesões suspeitas de malignidade, 
menores que 1 cm, observadas no rastreamento do câncer de mama¹. Ressalte-se que 
nestas lesões, a citologia aspirativa (PAAF) e a biópsia por trocáter (CORE) devem ser 
evitadas pelo alto índice de falso negativo, decorrente da dificuldade de se obter tecido 
representativo da lesão, levando muitas pacientes à necessidade de biópsia excisional 
². A acurácia diagnóstica é superior a 90%, embora menor do que a biópsia excisional 
(98%), é maior que a core ou trocáter, sendo superior a 90%, tanto para lesões benignas 
quanto para malignas³.

Indicações
Não deve ser indicada em lesões Bi-Rads 3, onde apenas seguimento é recomendado. Já 
nas lesões Bi-Rads 4, onde o risco de malignidade é em média de 30%, há necessidade 
de se excluir malignidade. Por ser um método ambulatorial onde não há necessidade 
de deslocamento da agulha, é mais indicada para remoção de lesões suspeitas, de 
diminutas dimensões, ou seja, menores que 1,0cm de diâmetro4. Quando a imagem 
for altamente suspeita (BI-RADS® 5) há consenso de que a lesão deve ser removida 
preferencialmente dentro dos preceitos da cirurgia oncológica, sob localização prévia 
(agulhamento ou radioisótopos), margem de segurança, com identificação do espécime 
cirúrgico (mamografia da peça em casos de microcalcificações) e identificação das 
margens. Por se tratar de carcinoma em mais de 90% das vezes, o diagnóstico por 
congelação ou estudo em parafina é feito no mesmo tempo do tratamento (ressecção 
com margens e eventual pesquisa de linfonodo sentinela). 

Em casos especiais, a biópsia prévia permite planejamento cirúrgico pré-operatório 
com segurança, em especial nas lesões suspeitas múltiplas ou bilaterais, dispensando 
o exame por congelação, não recomendável em pequenos focos de microcalcificações 
5,6,. 

MAMOTOMIA

Luis Henrique Gebrim, Simone Elias
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Em lesões benignas, a biópsia percutânea evita a biópsia cirúrgica com internação 
e anestesia geral que redundam em maior gasto e morbidade. Os resultados falso-
negativos (3-5%) ocorrem geralmente por perda da lesão no momento da estereotaxia 
ou quando essas se localizam em áreas de difícil acesso (região axilar, próxima à 
parede torácica ou muito superficial). A radiografia dos fragmentos a exemplo da core, 
também é necessária para confirmar a presença das microcalcificações. O diagnóstico 
anatomopatológico deve ser compatível com o sugerido pela imagem, fundamental 
para diminuir os falsos resultados7.

A desvantagem do método é ser mais oneroso que a biópsia por trocáter (core) e de 
menor acesso aos serviços públicos ou em locais onde o custo da biópsia excisional é 
inferior ao da mamotomia. Dentre as vantagens, além das anteriormente citadas, inclui-
se: a aquisição das amostras de forma contínua com aspiração dos fragmentos em toda 
a volta (360°),o que  torna os  fragmentos íntegros e de melhor qualidade (Fig.1). 
Isso facilita a análise macroscópica e elimina resultados insatisfatórios. A aspiração a 
vácuo permite remover o sangue durante e após o procedimento, diminuindo o risco 
de hematoma8.

Figura I – Detalhe do funcionamento do sistema à vácuo – este,  associado à lâmina 
do bisturi circular em alta rotação, permite obter fragmentos íntegros e de melhor 
qualidade.
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Resultados
Inúmeros estudos realizados por autores brasileiros atestam a validade do método, após 
curva de aprendizado, com uma sensibilidade de 84,2% e  especificidade de 100% e 
falso negativo de 2,6 % 9-10.

Ressalte-se que procedimentos invasivos podem ser direcionados pelo ultrassom 
ou mamografia (localização em placa ou estereotáxica). Recomenda-se indicar 
adequadamente para cada tipo de alteração. A biópsia por agulha grossa é mais 
agressiva, fornece o diagnóstico histológico, evita exame por congelação da lesão e 
permite em alguns casos o planejamento terapêutico antes da cirurgia, principalmente 
quando o tratamento inicial for  a quimioterapia primária do carcinoma. Sendo benigna 
e concorde com o método de imagem, a paciente é dispensada de acompanhamento 
especializado.

Apesar da melhor acurácia, a mamotomia possui taxa de subestimação de 25% para 
hiperplasia ductal atípica (HDA) e 11% para carcinoma ductal in situ (CDIS), enquanto 
que na BAG isso ocorre próximo de 36% para HDA e de 15% para CDIS, o que implica 
em nova localização com biópsia excisional Vale enfatizar que havendo remoção total 
da lesão e necessidade de ampliação da margem, há necessidade de se colocar um clipe 
metálico (de titânio) colocado junto à área removida. 

Lesões complexas (cicatriz radial ou papilíferas) e neoplasias lobulares também trazem 
dificuldades para os patologistas na análise de biópsias por fragmentos seja por core 
ou mamotomia, sendo a biópsia excisional a indicada por serem altos os índices de 
resultados falso-negativos ou inconclusivos. Já na neoplasia lobular, o diagnóstico é 
subestimado em torno de 34% e, não raramente, há dificuldade de diferenciar com o 
carcinoma ductal in situ. Nessas situações especiais a biópsia excisional é a opção mais 
apropriada 11-12.
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Complicações
Por ser um método invasivo, os hematomas podem ocorrer e raras vezes requerem a 
interrupção do procedimento para tamponamento (Fig. 2). A ocorrência de infecção 
é rara e depende da antissepsia adequada e de hematoma pré-existente. A escolha da 
via de acesso, do método que irá orientar a biópsia (ultrassonografia ou estereotaxia) 
depende das características das lesões. Os nódulos são mais facilmente identificados 
pela ultrassonografia e as microcalcificações, pela mamografia.

Fig. 2 Hematoma pós mamotomia
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Conclusões
A mamotomia é um procedimento diagnóstico  invasivo, alternativo à biópsia •	
excisional. 
Possui custo elevado devendo ser recomendado preferencialmente para lesões •	
não palpáveis (mamográficas ou ultrassonográficas) de reduzidas dimensões 
(< 1 cm). 
A acurácia é superior à biópsia por trocáter, inferior à da biópsia excisonal. •	
Depende da capacitação do operador, do tipo e localização das lesões. 
 Não deve ser utilizada como método terapêutico, sendo indicada como •	
diagnóstico de lesões Bi-Rads 4 (A e B) com intuito de evitar  cirurgias 
diagnósticas. 
É contraindicado nas lesões fibroescleróticas, papilíferas ou extensas. •	
Havendo atipia, malignidade ou discordância entre o método de imagem e o •	
resultado anatomopatológico, a biópsia cirúrgica deve ser indicada. 
 Nos casos de alta suspeita de malignidade (Bi-Rads 4C e 5), a ressecção •	
completa da lesão (biópsia cirúrgica) é obrigatória, devendo ser realizada sob 
diretrizes oncológicas pelo especialista.  
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Introdução
A descoberta de um nódulo palpável seja pelo autoexame ou pelo exame clínico das 
mamas cria-se uma situação de desconforto para a mulher e, por vezes para o próprio 
profissional de saúde. Embora, em sua maioria, sejam nódulos benignos vão necessitar 
de adequada e correta avaliação para se excluir ou se estabelecer o diagnóstico de 
câncer de mama, principalmente, considerando-se a faixa etária da paciente1.

Barton e cols., 1999 avaliaram 2.400 mulheres com idade entre 40 a 70 anos que 
apresentavam sintomas mamários e no seguimento de 10 anos observaram que 10% 
das mulheres com queixa clínica, acima de 40 anos de idade, e que não haviam sido 
submetidas a exames de rastreamento por imagem, apresentaram diagnóstico de câncer 
de mama tendo sido realizado 27% de procedimentos invasivos, demonstrando que o 
seguimento das pacientes com sintomas mamários na assistência primária é de suma 
importância2.

Aiello e cols., 2004, avaliando mulheres na pós-menopausa com múltiplos sintomas 
mamários – tumor, fluxo papilar e dor -, relataram que o diagnóstico de câncer de 
mama foi mais prevalente naquelas que apresentaram tumor palpável como sintoma 
clínico, comparativamente, às assintomáticas3.

Diversas publicações na literatura referem que o tumor de mama é o sintoma mais 
comum na queixa clínica e está associado ao câncer de mama em 9% a 11% das 
mulheres, sendo 1% de probabilidade aos 40 anos, ou em pacientes mais jovens, e de 
9% a 37% nas mulheres de 41 a 55 anos e acima de 55 anos, respectivamente (2,4). 
Aproximadamente, 70% a 80% dos diagnósticos mamográficos ocorrem em mulheres 
que apresentam sintomas e, 8% a 12% destas têm o diagnóstico de câncer de mama 
e, em torno de 10% das mulheres que se apresentam para programas de rastreamento 
apresentam sintomas mamários3-6.

Deste modo, o exame clínico das mamas é, também, uma ferramenta diagnóstica tanto 
em mulheres sintomáticas, quanto em assintomáticas em programas de rastreamento 
do câncer de mama, em estudos aleatorizados e naqueles aplicados em comunidades, 

BIÓPSIA CIRÚRGICA DE NÓDULOS PALPÁVEIS

Juvenal Mottola Junior
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devendo, portanto ser oferecido, trianualmente, para mulheres acima de 20 anos e, 
anualmente, para mulheres acima de 40 anos, tendo um valor preditivo positivo e 
negativo de 73% e 87%, respectivamente7, 8. 

Este tópico a respeito do exame clínico das mamas, já abordado em capítulo anterior, 
merece algumas considerações no que se refere às indicações de biópsias cirúrgicas de 
nódulos palpáveis que, a seguir, abordaremos. 

Os nódulos palpáveis são definidos como tumores dominantes, com três dimensões, 
individualizados do tecido mamário adjacente; os móveis e fibroelásticos na sua 
maioria são benignos; os malignos podem ser confundidos com os tecidos adjacentes, 
serem irregulares, fixos ou livres dos ligamentos e fáscias mamárias, por vezes podem 
comprometer a pele ou retraí-la, inclusive a papila e, ainda, podem ocasionar fluxo 
papilar sanguinolento. O nódulo não bem caracterizado tridimensionalmente pode 
ser um tecido glandular dominante ou se apresentar nos exames de imagens como 
assimetrias focais com ou sem distorção do parênquima, sendo estas características 
mais comuns no carcinoma lobular 9,10. 

Os nódulos mais comumente encontrados podem ser: - Cistos mamários, mais 
frequentes na quarta década, podendo variar sua dimensões de acordo com a fase do 
ciclo menstrual, sendo difícil diferenciá-los de nódulo sólido. A punção aspirativa com 
a saída de líquido ou a realização da ultrassonografia das mamas faz o diagnóstico 
diferencial com alta acurácia; - Fibroadenomas, mais prevalentes na segunda e terceira 
década com média etária de 30 anos, não se conhecendo bem sua prevalência na 
população geral, porém 50% das biópsias mamárias são indicadas por este tipo de lesão 
e o exame clínico associado ao ultrassom de mamas tem boa acurácia diagnóstica; 
- Alterações fibrocísticas associadas ou não à dor mamária, geralmente, ocorrem 
na segunda e terceira décadas e o exame clínico pode ser inespecífico, pois podem 
determinar apenas o predomínio do tecido glandular. Dor mamária é o sintoma clínico 
mais associado a estes pseudonódulos e às alterações cíclicas do ciclo, podendo ter 
resolução espontânea em 30 a 40% dos casos; - Lesões neoplásicas, principalmente, o 
carcinoma da mama ocorre em 75% dos casos, a partir da quinta década, sendo que 7% 
podem ocorrer antes dos 40 anos de idade (1), 11-15.

Foram introduzidos métodos diagnósticos minimamente invasivos para o diagnóstico 
das lesões mamárias, após a difusão do rastreamento mamográfico (11). A punção 
biópsia por agulha fina e biópsia por core ou mamotomia – fragmentos são os métodos 
de escolha em todos os protocolos e guias de recomendações, tanto para lesões não 
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palpáveis quanto para lesões palpáveis, enfatizando o tríplice diagnóstico – exames 
clínicos, método de imagem, anatomopatológico (punção por agulha fina ou de 
fragmentos) -, como um parâmetro de acurácia diagnóstica de até 90% dos casos, 
quando coincidentes 14-19.

Assim, o principal papel da biópsia não cirúrgica na avaliação das lesões mamárias é 
o de oferecer um diagnóstico definitivo das neoplasias malignas para, prontamente, 
referenciar as pacientes para o seu tratamento, sem retardo no atendimento. Quanto às 
neoplasias benignas têm o objetivo de diagnóstico não invasivo, sem procedimentos 
cirúrgicos de maior custo e de morbidade com retorno imediato da paciente às atividades 
cotidianas e, principalmente, evitar cirurgia em 80% dos casos que são negativos.

Apesar das novas ferramentas de biópsias minimamente invasivas para as lesões 
mamárias estarem à disposição da maioria dos especialistas ou das equipes 
multidisciplinares que assistem às pacientes assintomáticas ou sintomáticas há mais de 
três décadas, ainda há situações especiais, mais comumente em lesões não palpáveis 
e que podem ocorrer nos nódulos palpáveis da mama que necessitam de uma biópsia 
cirúrgica para um diagnóstico histopatológico definitivo 20.

Ainda que as amostras de fragmentos de biópsias por agulha grossa (core e mamotomia) 
sejam, prontamente, categorizadas como normais, benignas ou malignas é notadamente 
reconhecido que 10% destas amostras podem não ser diagnosticadas definitivamente. 
As amostras que apresentam dificuldades de diagnóstico definitivo devem ser avaliadas, 
independente da adequação da amostra, pela biópsia cirúrgica as quais, didaticamente, 
descrevemos abaixo, de acordo com Ellis e cols., 200420.

A. Categoria 1

A1. Tecido Normal: No que se refere às lesões palpáveis, na histologia deve ser 
observado se as estruturas do parênquima estão presentes, principalmente, estruturas 
epiteliais, no caso de certas lesões benignas como hamartomas e lipomas, devendo 
ser esperado o aspecto de histologia normal da glândula mamária. Pequenos focos de 
calcificações em lóbulos em involução podem ser achados incidentais e devem ser 
discutidos com a equipe multidisciplinar para correspondência do mesmo. Fibrose do 
estroma como achado histológico deve ter, também, correspondência imagenológica.



FEBRASGO - Manual de Orientação Mastologia

188

B. Categoria 2

B1. Lesões Benignas: Podem ter uma ampla variedade de diagnóstico histopatológico 
como – fibroadenoma, alterações fibrocísticas, adenose esclerosante, ectasia ductal e 
outras que não correspondem às alterações do parênquima propriamente dito como – 
abscesso e necrose gordurosa. Muitas vezes é difícil determinar se uma lesão específica 
está presente, se uma ínfima porção de alterações fibrocísticas é visualizada, assim uma 
abordagem multidisciplinar é vital para determinar se os achados histopatológicos são 
correspondentes aos achados clínicos e de imagem. 

C. Categoria 3

C1. Lesões de Malignidade incerta: As lesões classificadas nesta categoria oferecem 
um diagnóstico histopatológico de lesões denominadas de precursoras ou marcadoras 
de risco, porém são bem conhecidas pela sua heterogeneidade de associação 
com malignidade. Podem estar classificadas nas lesões proliferativas com atipias 
intraductais, neoplasia lobular (hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ), 
lesões nas quais os fragmentos histológicos são insuficientes para definir o diagnóstico 
de carcinoma ductal in situ ou infiltrativo, que muitas vezes são demonstrados em 20% 
a 50% das biópsias excisionais, fato este, também observado por Libberman e cols., 
1995.
Incluem-se neste grupo as lesões fibroepiteliais com estroma celular com atividade 
mitótica sugerindo um tumor phyllodes que necessitam de diagnóstico diferencial 
de fibroadenoma. Lesões papilíferas podem apresentar intensa heterogeneidade com 
limitações para conclusão diagnóstica por fragmento pela amostra limitada podendo 
perder as características de carcinoma in situ, principalmente, quando demonstrar 
atipia. Lesões esclerosantes complexas com intensa elastose, hialinização, também 
deveriam estar agrupadas nesta categoria de lesões de malignidade incerta, pois podem 
estar associadas com malignidade.

D. Categoria 4

D1. Lesões suspeitas: São aquelas que podem apresentar problemas de alterações 
técnicas de fixação ou dificuldades de um diagnóstico definitivo. Lesões com pequenos 
focos de invasão que não permitem um bom estudo imunoistoquímico devem ser 
incluídas nesta categoria.
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E. Categoria 5 

E1. Lesões malignas: Apesar do benefício das biópsias por fragmentos de diferenciarem 
neoplasia in situ da invasiva, por vezes, 20% dos casos com diagnóstico de carcinoma 
ductal in situ não exclui ou pode coexistir com carcinoma infiltrativo que será apenas 
identificado na biópsia cirúrgica.  Observações confirmadas por Liberman e cols., 
199522.

F. Informações Prognósticas

Apesar de haver evidências de concordância em 75% dos casos entre a biópsia 
diagnóstica (core, mamotomia) e a biópsia excisional, no que se refere ao grau nuclear, 
podem diferir em até um ponto (1/3) do grau histológico. A contagem mitótica pode 
ter menor representatividade na biópsia de fragmento. Tumores, também, podem ser 
tipificados genericamente como carcinoma ductal, não especificando subtipos ou o 
lobular clássico. Já a análise dos receptores de estrógeno tem demonstrado correlação 
entre os dois métodos de diagnóstico.

G. Artifícios como “armadilhas” das biópsias realizadas por 
fragmentos.

G1. Modificações lactacionais focais: Podem ocorrer em mulheres não lactantes 
e não grávidas nulíparas e na pós-menopausa. Nesta situação as células epiteliais 
podem aparecer com degenerações e, raramente, a natureza benigna da lesão pode ser 
observada, como canceirização dos lóbulos por carcinoma ductal in situ.

G2. Moderada Atipia Epitelial na Unidade Lobular: Na avaliação de amostras 
histológicas de biópsias por fragmentos, graus leves de atipia podem ser representados 
nas hiperplasias epiteliais, nas modificações apócrinas ou nas modificações reativas 
adjacentes às áreas de biópsia anteriores. Outra forma de hiperplasia epitelial pode 
aparecer em locais de biópsias por fragmentos – resultante do trauma com a não coesão 
das células.

Quando há o diagnóstico de adenose esclerosante na biópsia por fragmento - arranjo 
lobular pode ser menos aparente –, pode haver um sobre diagnóstico de carcinoma 
infiltrativo, necessitando de avaliação da estrutura epitelial/mioepitelial e, por vezes, 
do exame imunoistoquímico no tecido retirado por biópsia excisional.
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G3. Modificações induzidas por radioterapia: Nesta situação pode haver dificuldade 
na diferenciação de carcinoma residual ou recorrente devido ao grau de atipia epitelial 
e na população de histiócitos induzida pela radioterapia. 

G4. Atipias apócrina: Particularmente, quando associadas à lesão esclerosante, são 
muito difíceis de serem identificadas, corretamente, em amostras por fragmentos.

G5. Proliferações estromal: Geralmente existe uma tendência a se realizar uma 
segunda biópsia por fragmentos nesta situação, porém, por vezes, esta condição pode 
representar uma fibromatose ou um miofibroblastoma sendo necessária a realização 
de um estudo imunoistoquímico, juntamente com uma discussão multidisciplinar com 
avaliação dos dados clínicos e de imagem.

G6. Pequenos focos de carcinoma lobular: Estes podem não ser identificáveis nos 
cortes e serem diagnosticados como processo inflamatório crônico ou células estromais. 
Deste modo, a avaliação imunoistoquímica é necessária numa amostra maior de tecido, 
inclusive para avaliação da ecaderina.

G7. Lesões intracísticas ou Assimetrias focais palpáveis: As primeiras diagnosticadas 
pela ultrassonografia das mamas, complementando o exame físico de nódulo palpável 
como cistos complexos, que se apresentam com vegetações intracísticas na avaliação 
citológica ou do fragmento da área sólida, podem subestimar o diagnóstico de carcinoma 
intracístico. Nas assimetrias focais palpáveis o câncer de mama pode ser diagnosticado 
em 5% dos casos1, 10. 

H. Situações especiais em que a suspeita ou o não diagnóstico 
por biópsia por fragmentos necessitam, obrigatoriamente, de 
complementação da biópsia cirúrgica: 

Há casos, raramente, identificados nas biópsias por fragmentos, - Linfoma maligno, 
os de baixo grau podem simular processos inflamatórios; há necessidade da realização 
de identificação de marcadores imunofenotípicos; - Tumores metastáticos na mama 
de situs conhecido ou indeterminado com necessidade de realização de painel de 
anticorpos e correlação com dados clínicos para não se equivocar em adotar conduta para 
tumor primário da mama, sendo o mesmo metastático como o melanoma metastático 
para a glândula mamária; - Carcinoma metaplásico e Sarcoma primário da mama 
podem ter dificuldade na identificação de proliferações do estroma e a suspeição deve 
corresponder à realização de testes imunoistoquímicos para o diagnóstico e identificação 
de subtipos.
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Assim, o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas para o diagnóstico 
histopatológico das lesões mamárias palpáveis ou não palpáveis forneceu inúmeras 
vantagens em relação à biópsia cirúrgica – menor desgaste de tempo com internações, 
consequentemente, menor custo, menor morbidade, principalmente, no que tange aos 
aspectos cicatriciais e com a mesma acurácia. Ainda, favorece a um planejamento 
cirúrgico prévio para o tratamento loco regional tendo sido demonstrada diminuição 
no comprometimento de margens cirúrgicas, favorecendo, também, a participação das 
pacientes, com diagnóstico prévio, nas tomadas de decisões 22,23.

Apesar destas vantagens há situações clínicas, no que se refere ao diagnóstico definitivo 
histopatológico, em que a biópsia cirúrgica de nódulos palpáveis ou não palpáveis é 
indicada mesmo na presença de patologistas treinados e experientes em patologia 
mamária. Rim e cols., 2008 consideram a biópsia cirúrgica a última opção, necessária 
quando há discordância clínica, radiológica e histopatológica e, na presença de atipias 
celulares ou nas variadas limitações histopatológicas de acordo com Ellis e cols., 2004 
discutidas neste capítulo.

Finalmente, acreditamos que os exames inconclusivos que necessitam de prosseguimento 
na investigação são os mesmos para lesões palpáveis ou não palpáveis, pois o que 
interessa ao histopatologista é obter uma amostra de tecido – mesmo considerando 
adequada quantidade e qualidade dos fragmentos - para que possa concluir o diagnóstico 
definitivo do nódulo palpável da mama, nem sempre possível, como se demonstra, 
resumidamente, as situações mais frequentes, na Tabela 1.
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Agrupamento das lesões por categoria   Dificuldade 

A1. Tecido Normal 

Hamartomas e Lipomas  Deve haver presença de estruturas do parênquima mamário 

B1. Lesões Benignas 
(tec. glandular dominante palpável – nódulo ou “pesudonódulo”) 

Alterações fibrocísticas 
Adenose esclerosante 
Fibroadenoma 
Abscesso e Necrose gordurosa   Deve haver correlação clínica, imagem e histopatológica. 

C1. Lesões Malignidade Incerta 

Hiperplasias epiteliais atípicas  Necessitam confirmação histopatológica para diagnóstico 
definitivo de CDI ou CDIS   

Lesões fibroepiteliais  Devem ser feito diagnóstico diferencial entre fibroadenoma e 
tumor phyllodes   

Lesões papilíferas     Necessitam de maior quantidade de tecido para análise definitiva 

Lesões esclerosantes complexas  Necessitam de análise de maior amostra por poderem estar 
associadas com malignidade 

D1. Lesões Suspeitas de Malignidade 

Lesões que por problemas de fixação não se consegue 
diagnóstico definitivo 

Lesões com pequenos focos de invasão  Necessitam de estudo imunoistoquímico 

E1. Lesões Malignas 

Análise de coexistir CDIS e CDI  Necessita maior amostra para excluir ou afirmar a presença  
de CDI  

F. Informações Prognósticas 

Especificação de subtipos de neoplasia  Sub-tipificar tipos de carcinoma ductal ou carcinoma lobular 

G. Situações Específicas  

Pequenos focos de carcinoma lobular Podem não ser identificáveis, e diagnosticados como proc. 
inflamatório, necessitando de maior amostra de tecido para 
avaliação imunoistoquímica. 

Lesões intracísticas ou Assimetrias focais palpáveis Pode haver subestimação diagnóstica 

H. Situações Especiais 

Linfoma maligno primário ou metastático mama Necessitam de estudo imunoistoquímico 

Tumores metastáticos na mama de situs determinado ou 
 Indeterminado  idem 

Carcinoma Metaplásico e Sarcoma primário mama idem 

CDI – Carcinoma ductal infiltrativo CDIS – Carcinoma ductal in situ 

Tabela 1. Situações mais frequentes na prática clínica diária, por agrupamento 
de categorias histopatológicas, que podem apresentar dificuldades no diagnóstico 
definitivo por fragmentos com necessidade de biópsia cirúrgica em nódulos palpáveis 
(adaptado de Ellis e cols., 2004)
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Introdução
Atualmente, o aumento na cobertura do rastreamento mamográfico, aliado às inovações 
tecnológicas, especialmente no campo da mamografia, proporcionaram diagnóstico de 
lesões mamárias cada vez menores e frequentemente impalpáveis. A identificação destas 
lesões elevou o nível de dificuldade no diagnóstico, sendo frequente a necessidade de 
estudos cito ou histopatológicos para elucidação1, 2.

A biópsia cirúrgica excisional compreende a completa remoção de uma lesão mamária. 
O objetivo do procedimento frequentemente é remover toda a alteração com uma 
pequena quantidade de tecido normal adjacente (margens). Se a lesão resulta maligna 
e a avaliação histopatológica afirma que as margens estão livres, então a retirada de 
tecido mamário adicional geralmente não é necessária. 

A biópsia incisional refere-se à exérese de parte da lesão, e é reservado para alguns 
casos de lesões extensas, palpáveis, fora do escopo deste capítulo.

Em geral, a abordagem diagnóstica inicial destas lesões tem sido através de métodos 
percutâneos como PAAF, core biopsy e mamotomia3. No entanto, em certas ocasiões, 
é necessária a exérese cirúrgica da alteração, para fins diagnósticos, como, por 
exemplo, nos casos de biópsia percutânea demonstrando hiperplasia atípica, onde há a 
necessidade da avaliação de toda a lesão para a pesquisa de focos de carcinoma in situ 
ou invasor 4,5. 

Em algumas regiões do país, onde existe a dificuldade de acesso aos métodos 
percutâneos, a biópsia cirúrgica excisional é o principal método de diagnóstico das 
lesões mamárias.

Localização das Lesões Não Palpáveis (LNP)
O ponto inicial na abordagem de uma lesão impalpável que necessita de exérese cirúrgica 
é a demarcação precisa da sua localização. Disso depende o sucesso da cirurgia.

BIÓPSIA CIRÚRGICA DE LESÕES NÃO PALPÁVEIS

Thiers Deda Gonçalves
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A localização pode ser pré-operatória ou intraoperatória (esta com o auxílio de aparelho 
de ultrassom portátil, manuseado pelo cirurgião durante a cirurgia).

Materiais Utilizados para Marcar a área a ser Biopsiada

Existem na literatura inúmeros trabalhos demonstrando os mais diversos materiais e 
técnicas que podem ser empregadas com esta finalidade 6,7,8,9,10. A escolha da técnica e 
do material a serem empregados deve levar em consideração os custos, a experiência do 
profissional encarregado de executá-la (radiologista, ultrassonografista ou mastologista) 
e a logística do procedimento (tempo entre a marcação e a cirurgia, disponibilidade de 
outros profissionais, etc.). 

1. Fio metálico: é a técnica mais antiga e envolve a introdução, através de uma agulha-
guia, de fio metálico de aço inoxidável contendo um arpão em sua extremidade. Este 
arpão “ancora” o tecido a ser biopsiado, permitindo a sua localização no intraoperatório. 
É simples, relativamente barato e amplamente disponível. Tem como desvantagens o 
desconforto da paciente, que permanece com o fio através da pele, em geral horas 
antes do procedimento. Além disso, o fio pode deslocar-se durante o intervalo até a 
cirurgia, ou mesmo durante sua manipulação no intraoperatório, dificultando, ou até 
impossibilitando, a identificação da lesão. Este fato é particularmente mais comum em 
casos de associação de mamas lipossubstituídas e calcificações.

2. Corantes:

Azul de metileno: também de custo baixo e facilmente encontrável. A área a ser 
biopsiada é tingida de azul e identificada no intraoperatório. Tem o conveniente de 
não necessitar de introdução fios o que proporciona maior conforto para a paciente 
e não tem o risco de deslocar-se, como o fio. As desvantagens são o espalhamento 
do material na área de injeção, levando muitas vezes a ressecções mais amplas que o 
necessário, e a ocorrência, ainda que pouco frequente, de reações alérgicas11. Quanto 
maior o tempo entre a injeção e a cirurgia maior o espalhamento da área tingida. Por 
outro lado, após poucas horas há absorção da substância, desmarcando a área. Por isso 
deve ser preferencialmente realizada próxima ao procedimento.

Azul patente: tem características tintoriais semelhantes às do azul, possuindo, portanto, 
as mesmas desvantagens e vantagens. 

Violeta de genciana a 1%: utilizada comumente para tratamento de lesões fúngicas 
em mucosas ou de áreas de queimaduras, além de auxiliar na cirurgia plástica para 
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marcação cutânea, esta substância pode ser utilizada nas marcações de LNP por 
ser segura, bacteriostática, antifúngica e de baixa toxicidade, principalmente nas 
doses utilizadas (0,2 a 0,4 ml). Esta substância tem a vantagem de não espalhar-se 
demasiadamente na área, como acontece com o azul de metileno, não tatua a mama, 
como no caso do carvão, é de fácil administração, extremamente barato (cerca de R$ 
2,50 o frasco de 30 ml, capaz de 150 a 300 doses) e permanece durante mais tempo 
na área administrada, permitindo a sua injeção 1 a 3 dias antes do procedimento. A 
desvantagem seria a necessidade de uma maior acurácia na escolha da incisão e na 
orientação espacial da área injetada. O profissional que realiza a marcação deve ter o 
cuidado de informar precisamente a distância da pele e a orientação do eixo da agulha 
introduzida, de preferência através de desenhos explicativos. Caso contrário, pode-se 
construir um falso trajeto inicial (mais comum quando adotadas incisões periareolares), 
levando a incisões internas desnecessárias para a correção da rota.

Marcação com carbono: denominada “tatuagem” usa partículas de carbono em 
suspensão para marcar a área. A substância é persistente nos tecidos e permite injeções 
até 57 dias antes do procedimento9. No entanto, o veiculo é bastante espesso, formando 
por vezes obstruções nas agulhas provocadas por partículas grandes da solução. Estudo 
com diferentes partículas de carbono, contendo polioxietileno sorbitol (PMS) a 0,5% 
identificou maior solubilidade do veículo, minimizando os seus inconvenientes 12. 
Apesar disso, pode tatuar a pele se administrada muito superficialmente. 

Injeção de substância autóloga: INUI e colaboradores relataram técnica que emprega 
o sangue do próprio paciente para preencher a cavidade formada por biópsia prévia de 
mamotomia, criando pequeno hematoma que demarcaria a área 13. Segundo os autores 
seria particularmente útil no caso de microcalcificações completamente retiradas pela 
mamotomia, em substituição ao clipe de titânio. 

3. Radiofármacos:

Desenvolvida em 1998, como um desdobramento nas pesquisas para linfonodo 
sentinela, esta elegante técnica emprega propriedades de radiofármacos para a detecção 
das LNP (14). A técnica foi denominada sob a sigla ROLL (radioguided oriented lesion 
localization). O isótopo radioativo mais utilizado é o 99m-Tc. O veículo comumente 
empregado é a albumina. Macroagregados de albumina (10-150mcm) são conjugados 
com cerca de 1,7Mbq (0,1mci) de 99m-Tc com uma atividade específica de 74MBq/
mg 2 A segurança biológica já foi devidamente testada em estudos validados 6,14. A 
atividade radioativa do material é detectada no intraoperatório por meio de uma sonda 
contendo cristal de iodeto de sódio em seu interior (gamma-probe)
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Quando há a programação de biópsia concomitante do linfonodo sentinela, a substituição 
da albumina por dextran permite a marcação com uma simples injeção intratumoral 
(SNOLL). 15.

Particularmente temos utilizado a violeta de genciana para a marcação de nódulos com 
mais de 1,0cm.

Em caso de nódulos muito pequenos, profundos e nas microcalcificações, para evitarmos 
falsos trajetos, adicionamos o ROLL ao corante (figura 1). Esta técnica combinada pode 
ser administrada em uma única injeção e permite achado mais rápido da lesão, sem 
falsos pertuitos. A identificação da cor azul ajuda ainda mais a delimitação da área a 
ser retirada. 

Figura 1. Aspecto intraoperatório de peça cirúrgica marcada com violeta de genciana a 
1% associada a 99m-TC + albumina 

A nossa casuística com azul exclusivamente na marcação envolve 205 casos até o 
momento (dados não publicados). Apenas dois casos não foram identificados no 
intraoperatório (aproximadamente 1%). Tratavam-se dos casos iniciais, em lesões 
pequenas (um nódulo com menos de 1,0cm e uma pequena área de microcalcificações). 
Nos casos subsequentes a taxa de não detecção passou a zero, quando associamos o 
ROLL em lesões nodulares com menos de 1,0cm e em pequenos agrupamentos de 
microcalcificações. 
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Técnicas de Marcação
 
A marcação poderá ser feita pelo auxílio da ultrassonografia (USG), da mamografia 
(MMG) ou, mais recentemente, da ressonância nuclear magnética (RNM). Quando a 
lesão for identificável pela USG deve-se sempre preferir esta técnica, tendo em vista 
a rapidez, facilidade e menores custos envolvidos3. Áreas de microcalcificações ou 
densidades suspeitas devem ser acessadas pela mamografia. Com o advento da RNM 
algumas lesões são somente detectadas por este método, na avaliação dinâmica com 
subtração de imagens. Nestes casos, dispositivos especiais já estão disponíveis no 
mercado para esta finalidade.

1. Método de marcação pela ultrassonografia:

Pré-operatóriaa) 
Visualiza-se a lesão 1. 

Introduz-se a agulha 21G2.  acoplada à seringa de insulina contendo 0,2 a 
0,4ml de violeta de genciana a 1% ou 99m-T com albumina (900 µCi em 
0,3 ml de volume) ou ainda as duas soluções misturadas na mesma seringa. 
Quando se realiza a marcação na véspera (12h antes do procedimento), 
aumenta-se a dose para 1,3mCi. Em caso de carvão o volume da solução 
será 0,5 a 1,0ml. Acompanha-se a progressão a agulha em tempo real até 
ela atingir o centro da lesão e injeta-se lentamente a substância. Neste 
momento a imagem do nódulo torna-se borrada e ecogênica. Evitar 
pressão demasiada na injeção para evitar o espalhamento excessivo da 
substância em área distantes do alvo. É aconselhável deixar um pouco de 
ar entre o êmbolo e o liquido a fim de evitar o refluxo do material à pele. 
Recomendamos o uso de luvas quando da utilização do azul para evitar 
manchar as mãos durante a manipulação.

 O carvão às vezes forma precipitados que entopem a agulha e requerem 
a sua retirada para desobstrução. É importante reconhecer esta situação 
para não pressionar excessivamente o êmbolo. 

 Em casos de nódulos muito endurecidos não é possível a infiltração da 
substância no interior da lesão. Nestes casos infiltrar lentamente em 
pequenos pontos na sua periferia. 
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 Nas marcações com fio, a agulha-guia utilizada é a 20G, longa (10 cm). 
Ela deve avançar 1,0cm além da lesão para depois se liberar o fio. Deste 
modo o arpão irá “ancorar-se” na lesão. 

Documenta-se a localização em ficha apropriada desenhando os planos 3. 
perpendiculares (visão frontal e lateral). É também aconselhável fazer o 
desenho do trajeto da agulha da projeção do nódulo na pele, na própria 
sala do ultrassom (figura 2).

Figura 2. Desenho na pele onde se marca a projeção cutânea do nódulo 

Intraoperatóriab) 
O uso da marcação intraoperatória de lesões não palpáveis e visíveis ao 
ultrassom tem vantagens evidentes no quesito praticidade. Evita-se o 
desconforto de um procedimento percutâneo prévio à cirurgia e libera-se 
a agenda do médico que executa a marcação (mais importante quando é o 
próprio mastologista quem a executa). Contudo, requer a disponibilidade 
de aparelho de ultrassom portátil, com seus custos inerentes e a habilidade 
do cirurgião em manipulá-lo. Se as condições para sua realização estiverem 
presentes, é alternativa muito interessante, pois permite procedimentos mais 
rápidos e com maior precisão de margens de volume excisado16.

O transdutor é envolto por camisa estéril de videolaparoscopia. Utiliza-
se sonda de alta frequência (mínimo de 10MHZ) e de tamanho pequeno 
(20mm). Sobre a pele localiza-se o nódulo e planeja-se a incisão. Todo o 
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procedimento é monitorado em tempo real e a lesão retirada. Em casos de 
setor onde o tecido mamário envolve o nódulo pode-se delimitar com boa 
precisão a distância das margens com o ultrassom da peça operatória.  

2. Método de marcação pela mamografia

As duas técnicas mais utilizadas são a biplanar e a estereotáxica

Técnica biplanar

Na técnica biplanar, mais simples, utiliza-se placa compressora com janela que contém 
um sistema de coordenadas.
Introduz-se uma agulha-guia de 20G (10cm) através da incidência que possibilite um 
trajeto mais curto até a lesão. Lesões nos quadrantes superiores e central devem ser 
acessadas, inicialmente pela incidência craniocaudal. Nas lesões inferiores a abordagem 
é médio-lateral ou látero-medial, em perfil absoluto.

Localiza-se a lesão pelo eixo de coordenadas. Anestesia-se a pele e o trajeto da agulha-
guia com lidocaína a 0,5%, sem vasoconstrictor. Introduz-se a agulha-guia até a distância 
aproximada do nódulo (estimada pela distância lesão pele na mamografia). Realiza-se 
outra exposição para confirmar o adequado posicionamento. Descomprime-se a mama, 
sem retirar a agulha-guia, reposicionando-a em incidência ortogonal (90º) à inicial, 
para conferir a sua profundidade, fazendo-se os ajustes necessários. Introduz-se o fio 
por dentro da agulha-guia ou injeta-se a substância da marcação (corantes ou tecnécio). 
A agulha deve ultrapassar a lesão em 1,0cm, quando utilizamos a marcação com fio. 
Nos casos em que injetamos líquidos, é conveniente administrar 0,2cc de material 
radiopaco não iônico (hidrossolúvel) como forma de conferir com mais acurácia o 
correto posicionamento. Descomprime-se a mama e é feito curativo protegendo o fio 
ou somente com micropore ou blood stop em caso de injeção de líquidos.

No relatório devem constar a incidência inicial da introdução da agulha de marcação 
(craniocaudal ou perfil) e a profundidade atingida. Também recomendamos o uso de 
desenhos para facilitar a comunicação com o cirurgião.
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Marcação estereotáxica. 

Visualiza-se a lesão dentro da janela de biópsia

Adquirem-se as imagens estereotáxicas 
O sistema direciona o ponto de entrada da agulha de acordo com as coordenadas x e y

O eixo z (profundidade) é calculado pelo efeito de paralaxe.

Injeta-se a anestesia (lidocaína a 1% sem vasoconstrictor).  Apenas pequeno botão 
cutâneo e no trajeto.

Insere-se agulha 20 G para penetrar a lesão

Adquirem-se imagens anguladas (estereotáxicas) para verificar o posicionamento 
correto

Libera-se o fio ou injeta-se a substância corante ou tecnécio

Documenta-se a posição do fio. Em caso de injeção de tecnécio ou azul, injetamos 
0,2cc de contraste não iônico (hidrossolúvel), para certificarmos da correta posição da 
lesão.

3. Método de marcação pela ressonância nuclear magnética.

Visualiza-se a lesão captante no plano apropriado

Usa-se marcador externo para determinar o plano e a posição da lesão

Mede-se a profundidade da lesão na imagem obtida

Insere-se uma agulha 20G, de material compatível para RNM.

Penetra-se até 1,0 cm além da lesão, quando utilizar fio, ou dentro dela (ou ainda no 
inicio dela), quando injetar líquidos para a marcação. 

Faz-se a documentação da imagem pós- procedimento com mamografia para a 
visualização do fio.
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Procedimento Cirúrgico
1. Avaliação e recomendações pré-operatórias

Durante a consulta é avaliada a condição clínica geral da paciente. Em pacientes 
hígidas e jovens, menores de 40 anos, não há a necessidade de exames pré-operatórios 
ou avaliações clínicas específicas7. 

Não pedimos coagulogramas de rotina se a paciente não tiver história pessoal ou familiar 
de discrasias e não tiver usando medicações que interfiram no sistema de coagulação.

Em casos de comorbidades, a avaliação clínica especializada e os exames 
complementares são direcionados a fim de garantirem a segurança cirúrgico-anestésica 
do procedimento.

Pacientes idosas são sempre encaminhadas ao geriatra e ao anestesista para avaliações 
prévias.

A recomendação de jejum é de 8 horas. Refeições leves (torradas sem manteiga, café 
sem açúcar e líquidos claros) são permitidas, até 6 horas antes do procedimento. 
Líquidos claros exclusivamente são permitidos até 2h antes da cirurgia.

2. Anestesia

Utilizamos anestesia local, combinada com sedação endovenosa. Julgamos a sedação 
importante porque permite ato cirúrgico mais tranquilo, sem sobrecarga de stress para 
a paciente, permitindo ressecções mais amplas quando necessário.

Empregamos o midazolan como medicação pré-anestésica, 7,5 a 15 mg, 1 hora antes 
do procedimento. Em mulheres idosas preferimos o bromazepan na dose de 3mg por 
apresentar menos riscos de depressão respiratória. Na sala cirúrgica injeta-se alfentanil, 
250 a 500mcg. Após a antissepsia e a colocação dos campos estéreis e antes da injeção 
do anestésico local, utilizamos propofol 1mg/Kg, seguido por dose de manutenção de 
30-100mcg/Kg/min.

A combinação destas três medicações permite menor dose individual de cada uma 
delas, principalmente do propofol, com sinergismo das drogas, custo baixo e menos 
efeitos colaterais. 
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A anestesia local infiltrativa é feita com lidocaína a 0,5%, com vasoconstrictor, exceto 
em casos com contraindicação para esta substância.

Nos casos de cirurgia terapêutica de carcinoma não palpável ou de maiores ressecções, 
optamos pela anestesia geral clássica.

3. Escolha da incisão

A escolha da incisão dependerá da localização da lesão, da suspeita clínica, do tamanho 
do complexo aréolo-mamilar (CAM) e da mama, do número de lesões a serem 
biopsiadas, além da presença de cicatrizes prévias.

Apesar de ser mais adequada para exérese de lesões centrais ou próximas à aréola, é 
possível retirar lesões em qualquer local da mama por meio de incisões periareolares. No 
entanto, CAM pequenos e lesões muito distantes acrescentam dificuldade á dissecção 
causando traumatismos desnecessários e devem ser evitadas.

As incisões radiais podem ser utilizadas em lesões malignas onde há a necessidade de 
retirada de pele.

As incisões cutâneas arciformes (para-areolares) na metade superior da mama 
proporcionam melhores resultados estéticos por respeitarem as linhas de força da pele 
(18).. Nas lesões localizadas abaixo do CAM, incisões radiais são mais adequadas, 
pelos mesmos motivos (figura 3).

Figura 3. Iincisões cutâneas de acordo com as linhas de força da pele 
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Independente da incisão cutânea, a ressecção do parênquima deverá ser sempre 
no sentido radial, quando houver necessidade de retirada de tecido com margens 
(setorectomias e quadrantectomias).

Lesões múltiplas em biópsias diagnósticas ou para simples retiradas de lesões 
sabidamente benignas podem ser manipuladas com incisões no sulco inframamário 
com abordagem através no plano posterior da mama. São procedimentos tecnicamente 
mais difíceis, porém de grande valia principalmente em pacientes jovens, onde o 
prejuízo estético de múltiplas cicatrizes é mais relevante.

4. Técnica operatória     

Em casos de agulhamentos com fios é importante que o cirurgião tenha uma boa noção 
espacial da localização do arpão. A incisão cutânea deverá basear-se nesta projeção. Não 
se deve “seguir o fio” através de incisões englobando a sua entrada na pele porque esta 
técnica proporciona ressecções desnecessárias e não obedece a orientação segmentar 
de ressecção do parênquima. Exceção feita nos casos de lesões muito superficiais, onde 
o ponto de entrada do fio é próximo ao arpão.

Escolhendo-se o local, faz-se incisão com bisturi lâmina 15. São feitos pequenos 
retalhos na pele para aumentar o campo de exposição. Estes retalhos não devem ser 
finos. É recomendável incluir um pouco de parênquima para que esta pele não ceda, 
causando imperfeições nos contornos no pós-operatório. 

A área da lesão é identificada e realizada ressecção. Em casos de lesões sabidamente 
benignas, como fibroadenomas, procede-se à enucleação do nódulo. Em casos de 
biópsias diagnósticas (setorectomias) ou nas quadrantectomias deve-se ao máximo 
colocar a lesão no centro da área, para garantir boas margens. No intraoperatório, 
palpa-se o tumor para identificar a distância das margens e o tecido então é incisado 
contornando-o. Recomenda-se uso de tesouras ou bisturi lâmina 15, já que o 
eletrocautério pode prejudicar o estudo das margens. Após a retirada da peça, procede-
se hemostasia rigorosa com o uso do eletrocautério. 

As margens são marcadas na peça utilizando-se suturas para identificá-las (por exemplo, 
1 fio margem superficial, 2 fios, medial, 3 fios lateral, etc.). Outra maneira é a utilização 
de placas metálicas com as iniciais das margens devidamente identificadas19.

Em caso de microcalcificações deve-se sempre radiografar a peça cirúrgica para 
confirmar a sua presença no espécime e se houve a retirada completa da área de interesse 
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(figura 4). Antes de enviarmos a peça ao setor de radiologia a marcamos com duas 
agulhas de espessuras diferentes (40x12mm e 30 X 8 mm), em planos ortogonais para 
orientar o patologista da localização da área na peça. Estão disponíveis no mercado 
placas com escalas que ajudam nesta identificação.

Figura 4. Radigrafia de espécime cirúrgico demonstrando a exérese de área de 
microcalcificações, centralizadas na imagem. 

Sempre palpar a peça para avaliar área de consistência suspeita e se os nódulos estão 
localizados a uma distância correta. Não abrimos a peça na sala por acharmos ser 
prejudicial à análise do patologista.

Confirmada a correta exérese da lesão, procede-se à revisão da hemostasia. Lava-se a 
cavidade com soro fisiológico e instila-se o anestésico, infiltrando-o em alguns pontos 
ao redor da cavidade, para melhora no controle da dor pós-operatória. 

A cavidade é fechada por planos. Os planos profundos são aproximados com Fio 
absorvível (catgut ou monocryl 3.0). Em mamas muito lipossubstituídas e ressecções 
pequenas não suturamos os planos profundos. A subderme é aproximada com monocryl 
4.0 e a pele com sutura intradérmica contínua com o mesmo fio. Alternativamente pode-
se utilizar fio monofilamentar não absorvível (mononylon 4.0, para a síntese cutânea).

É realizado enfaixamento compressivo com atadura de crepom larga, exceto em 
ressecções muito pequenas e/ou superficiais. Os drenos em geral não são necessários, 
desde que mantidas boas condições de hemostasia e de fechamento da ferida. 
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5. Cuidados pós-operatórios

A faixa é mantida por 12 a 24horas. Em caso de drenos também o retiramos neste 
período.

Prescrevemos AINE por 5 dias e não são necessários antibióticos.

Devem-se evitar atividades que exijam esforços excessivos na musculatura do tórax ou 
braços por 15 dias. O retorno ao trabalho é liberado em 2 a 5 dias, a depender de cada 
caso.

Situações Especiais
1- Diagnóstico no intraoperatório

O exame intraoperatório das LNP permite ao cirurgião o diagnóstico histopatológico 
imediato e o tratamento cirúrgico definitivo em caso de lesões malignas. 

Procuramos sempre que possível, estabelecer o diagnóstico da lesão previamente à 
cirurgia, seja por meio de citopatologia, ou, mais comumente, em lesões BI-RADS 4, 
com biópsia de fragmento.

Reservamos a congelação para pacientes com BI-RADS 5, naquelas com citologia 
positiva (para confirmação histopatológica) ou para alguns casos de biópsia de 
fragmento inconclusiva.

A congelação para diagnóstico de microcalcificações é tema controverso e não a 
utilizamos de rotina. Áreas com diagnóstico prévio de hiperplasia atípica são melhores 
abordadas com exame de parafina, bem como áreas suspeitas de papilomas ou cicatrizes 
radiais4, 20.

Em caso de qualquer dúvida diagnóstica na congelação, deve-se aguardar o resultado 
definitivo em parafina. 

Avaliação intraoperatória de margens cirúrgicas

A avaliação intraoperatória das margens cirúrgicas (AIM) é feita por amostragens das 
áreas previamente demarcadas nos limites da ressecção. O patologista executa raspados 
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citológicos das margens e cortes para congelação em micrótomo. O procedimento 
requer uma fina sintonia entre a equipe cirúrgica, imagenologista e patologistas, além 
de logística adequada para a realização.

A presença de margens livres diminui as taxas de recidivas locais e o risco para 
metástase à distância, melhorando a sobrevida global21. Quanto maior a distância entre 
o tumor e as margens, menores as chances de recidiva. As margens são consideradas 
livres quando existe a interposição de pelo menos 2 unidades lobulares normais entre 
o tumor e o limite da ressecção22. O ideal é que se obtenham margens de pelo menos 
2,0cm, com exceção da margem profunda (fáscia do peitoral, que só é relevante quando 
detectado comprometimento do músculo)

Pesquisa realizada por Barros e colaboradores demonstrou ausência de recidiva local 
em 101 casos tratados com AIM com seguimento médio de 51,6 meses. O procedimento 
modificou a conduta inicial em 37,3% dos casos, sendo que 32,4% necessitaram 
ampliações das margens e 4,9% (5 pacientes) tiveram o procedimento modificado para 
mastectomia23.

Apesar disso, infelizmente, o método é pouco reprodutível na maioria dos serviços e 
hospitais no Brasil por causa do nível de complexidade técnica e logística para a sua 
execução.

Se estiverem presentes as condições ótimas para a sua realização, deve-se procedê-la. 
Caso contrário, deve-se deixar a avaliação das margens pelo método tradicional em 
parafina. 

Linfonodo sentinela

A biópsia do linfonodo sentinela tornou-se, hoje em dia, procedimento padrão para a 
abordagem axilar do câncer de mama e são muito poucas as contraindicações para o 
seu emprego. Ao contrário do que se acreditava no passado ele pode ser empregado 
durante a gestação, após quimioterapia neoadjuvante e em pacientes com cirurgias 
mamárias prévias 24. 

Com relação ao tamanho da lesão, quanto maior, maiores serão as chances de resultados 
falso-negativos. O limite de 3,0 cm para a sua indicação tem sido questionado25. Porém, 
a sua realização acima de deste tamanho eleva a taxas de falso-negativos, principalmente 
quando há concomitância com lesão multicêntrica.
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As técnicas disponíveis são a radioguiada (99mTc-fitato ou dextran) e/ou azul patente. 
A técnica radioguiada tem taxas de detecção maiores e são, em geral, mais rápidas, 
porém exigem infraestrutura de medicina nuclear.

A técnica é simples e exige curva de aprendizado pequena, principalmente com o uso 
de radiofármacos.

A incisão é feita diretamente na axila, ou, em casos de tumores laterais, aproveita-
se a mesma incisão realizada para a quadrantectomia. A maioria dos linfonodos 
sentinela localiza-se no nível I de Berg. A aproximação do probe aumenta o sinal 
sonoro e a contagem no display, indicando o caminho certo para a dissecção. É comum 
encontrarmos mais de um gânglio captante. Todos estes devem ser retirados. Após a 
retirada do(s) sentinela(s), palpa-se a área para pesquisar outros gânglios suspeitos. 

Quando se emprega o azul, deve-se iniciar o procedimento cirúrgico com a biópsia 
do linfonodo, pois caso contrário, o corante irá espalhar-se para os outros linfonodos. 
Deve-se fazer incisão axilar separada. Procura-se o vaso linfático aferente, corado em 
azul, e segue-se o seu trajeto até o linfonodo.

Resumo
A biópsia cirúrgica das LNP é situação cotidiana do mastologista e geralmente é 
empregada para dirimir dúvidas geradas por procedimentos percutâneos prévios, ou 
como ferramenta diagnóstica principal em casos ou situações especiais.

É primordial, para o sucesso do procedimento, uma adequada marcação pré-operatória, 
o que depende, fundamentalmente, do bom entrosamento da equipe de imagenologistas 
e cirurgiões.

Existem várias técnicas para a marcação e a escolha de uma delas dependerá das 
preferências pessoais, custos, disponibilidades de recursos e logística do sistema no 
qual o profissional atua.

A marcação deve ser sempre realizada pela técnica mais simples disponível. Sempre 
que uma lesão for vista pela USG, deve-se sempre preferi-la.

A biópsia com finalidade diagnóstica, em casos suspeitos, deverá obedecer aos 
preceitos oncológicos e deve-se objetivar a retirada da lesão com margens cirúrgicas. A 
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radiografia da peça em caso de microcalcificações é mandatória.

A congelação intraoperatória das lesões suspeitas e a avaliação cirúrgica das margens 
são procedimentos exequíveis e poderão ser realizados sempre que o planejamento e as 
condições dos serviços permitirem. 

A ressecção de linfonodo sentinela é padrão ouro na abordagem axilar do carcinoma 
mamário e deve ser sempre realizada, quando indicada. 
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