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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM IMAGEM DA MAMA:

CONCEITOS BÁSICOS





1- MM. Intercostais

2- M. Peitoral Maior e menor

3- Lobo Mamário

4- Papila

5- Aréola

6- Ductos galactóforos / lactíferos

e seio galactóforo

7- Tecido adiposo e ligamentos 

suspensores (Cooper)

8- Pele e sulco inframamário





Lobos (15-20)

Lóbulos (alvéolos / ácinos e túbulos)

Ductos interlobulares terminais

Ductos galactóforos / lactíferos

Seio galactóforo





- 75% LFN axilares

- 20% LFN mamários internos

- 5% LFN frênicos inferiores









Câncer de Mama



Câncer de Mama

• Câncer de maior incidência entre a 

população feminina.

• Principal causa de mortes por câncer 

nos países em desenvolvimento.

• Segunda causa de mortes por 

câncer em  países desenvolvidos.



Câncer de Mama no Brasil

45,38 a 96,95

27,88 a 45,37

9,54 a 16,49

16,5 a 27,87

www.inca.org.br

http://www.inca.org.br/


Câncer de Mama
(10 tipos mais incidentes)



Câncer de Mama 
(Total de mortes por câncer de acordo com a localização primária)



¹ American Cancer Society



5-10%

90-95%

MRI Clinics of North America,  2001;9(2):357-372



MRI Clinics of North America,  2001;9(2):357-372



Origem multifatorial

Prevenção primária

CÂNCER DE MAMA



PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

PROGRAMAS DE RASTREAMENTO

CÂNCER DE MAMA



•Grave, tratável e com alta prevalência

•Longo período assintomático

•Interrupção da progressão da doença

•Teste com boa acurácia, baixo custo e não invasivo

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

MAMOGRAFIA



 Único método isolado com valor 
reconhecido no rastreamento do 
câncer mamário e que reduz a 
mortalidade por câncer de mama.

 Alta sensibilidade
 ~ 80% população geral

 Baixa especificidade

 Alta taxa de falso-positivos

 Variável taxa de falso-negativo

Mamografia



NHS Breast Cancer Screening Programme.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-breast-female/Documents/Breast screening data 53-70.pdf


Rotina de rastreamento na população geral

• Não existe consenso

• SBM / CBR / FEBRASGO

• Mamografia de base aos 35 anos (não obrigatória)

• Mamografia anual após os 40 anos 

• Após os 70 anos – expectativa de vida (5-7 anos)

• Ministério da Saúde

• Anual após os 50 anos** (Portaria no 1.253/2013)

** 1 em cada 6 casos de câncer de mama (17%) ocorre em mulheres entre 40 – 49 anos.



• Lesões precursoras 
 Lesões proliferativas com atipias

 CDIS

• Marcadores de risco
 Neoplasia Lobular (Cacinoma lobular in situ)

 Cicatriz radial / Lesão esclerosante complexa

• Câncer inicial
Tumores menores que 2 cm (T1N0M0)

Alvos do rastreamento



Susceptibilidade genética hereditária

BRCA1 ou BRCA 2

Síndromes genéticas

S. De Li-Fraumeni, Ataxia Telangiectásica, S. Peutz-Jeghers

Antecedentes familiares 

Familiar em primeiro grau na pré-menopausa

Câncer de mama em familiar do sexo masculino

Risco > 20% de câncer de mama com base na história familiar 

Antecedentes pessoais

Lesões proliferativas com atipias (Hiperplasia ductal atípica)

Neoplasia Lobular in situ

História pessoal de câncer de mama

Cicatriz Radial

Radioterapia Prévia

Radiotarapia torácica 10-30 anos

Pacientes consideradas de alto risco

Rev Bras Mastol 2003:13:82-89,  Syllabus 2005 – Breast Imaging; RSNA:217-220



• Início
• 10 anos antes da idade de acometimento do 

familiar

• Após 30 anos em pacientes com risco 
estimado > 20%

• 8 anos após término da radioterapia (mas não 
em idade < 25 anos)

• Após o diagnóstico de câncer, lesão precursora 
ou marcador de risco

• Periodicidade
• Anual

Rev Bras Mastol 2003:13:82-89,  Syllabus 2005 – Breast Imaging; RSNA:217-220



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM IMAGEM DA MAMA



Mamografia



Incidências mamográficas básicas

MLO CC



Mamografia



Mamografia



CRÂNIO-CAUDAL



Mamografia



Mamografia



MÉDIO-LATERAL OBLÍQUA



CRÂNIO-CAUDAL MÉDIO-LATERAL OBLÍQUA





QSL QSM

QIL QIM

QSLQSM

QIL QIM

MAMA DIREITA MAMA ESQUERDA

LOCALIZAÇÃO DO 

CÂNCER DE MAMA:

• 45 % QSL

• 25% RETROAREOLAR /  

PERIAREOLAR (1CM)

• 15% QSM

• 10% QIL

• 5% QIM



Mamografia:

Como avaliar a qualidade 

técnica e o posicionamento 

adequado



Incidência Crânio-caudal



Incidência Médio-Lateral Oblíqua



 Pele, tela subcutanea, CAP

 Simetria

 Composição mamária

 Prolongamentos e regiões 

axilares

 Alterações presentes

Mamografia – Como analisar



Nódulo
Distorção 

arquitetural Microcalcificações Assimetrias



Carcinoma In Situ     X     Carcinoma invasivo

Principais apresentações mamográficas do 
câncer de mama de acordo com a histologia 



ACHADOS MAMOGRÁFICOS

BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System).

1ª Edição  - American College of Radiology (ACR)  - 1992

- Inicialmente apenas para Mamografia

- Descrever alterações detectadas em exames de RASTREAMENTO (lesões não-palpáveis + pacientes 

assintomáticas).

Objetivos principais:

1) Uniformizar a terminologia utilizada 

Padroniza e reduz a discordância de interpretação

2) Classifica em categorias os achados mamográficos

3) Orienta conduta para cada categoria

4) Auditoria (coleta e interpretação de dados).



Breast Imaging Reporting and Data System 
(BI-RADS® 5ª Edição)



Padrão A Padrão CPadrão B Padrão D

Padrão de Composição Mamária

S: 85,7 – 88,8% S: 62,2 - 68,1%



BI-RADS® - Achados Mamográficos

• Nodulo Forma (*)

Margens

Densidade

• Calcificações Tipicamente benignas

Morfologia suspeita

Distribuição

• Distorção arquitetural

• Assimetrias Assimetria

Assimetria global

Assimetria focal

Assimetria em desenvolvimento

• Linfonodo intramamário

• Lesões cutâneas

• Ducto dilatado solitário

• Achados associado    Retração de pele

Retração papilar

Espessamento pele

Linfonodomegalia

Distorção arquitetural

Calcificações



• Deve ser 

identificado nas 

duas projeções

• Forma

• Margens

• Densidade

• Achados 

associados

NODULOS:

BI-RADS® - Achados Mamográficos



BI-RADS® - Achados Mamográficos

Forma
•Oval 

•Redonda

•Irregular

NODULOS:

Redonda Oval Irregular

FORMATO



NODULOS:

Margens
•Circunscritas

•Obscurecidas

•Microlobuladas

•Indistintas

•Espiculadas

BI-RADS® - Achados Mamográficos

MARGENS

CIRCUNSCRITAS OBSCURECIDAS MICROLOBULADAS

INDISTINTAS ESPICULADAS



NODULOS:

Densidade
•(Hiper)denso

•Isodenso

•Hipodenso

•Contendo gordura

BI-RADS® - Achados Mamográficos

DENSIDADE

HIPODENSO ISODENSO HIPERDENSO



CALCIFICAÇÕES:

BI-RADS® - Achados Mamográficos

TIPICAMENTE BENIGNAS

MORFOLOGIA SUSPEITA



CALCIFICAÇÕES:

BI-RADS® - Achados Mamográficos

TIPICAMENTE BENIGNAS:

- Cutâneas

- Vasculares

- Grosseiras / em “pipoca”

- Redondas / Puntiformes

(<1mm / < 0,5 mm)

- Anelares (“casca de ovo”)

- Distróficas (>1mm)

- “Leite de cálcio”

- Semelhante a bastonetes

(>0,5 mm)

- Fios de sutura



CALCIFICAÇÕES:

BI-RADS® - Achados Mamográficos

MORFOLOGIA SUSPEITA

Os principais critérios para avaliação do grau de suspeição das calcificações 
incluem, além  da morfologia, o padrão de distribuição. 



CALCIFICAÇÕES:

MORFOLOGIA SUSPEITA:

- Amorfa (“indistintas”)

- Heterogênea grosseira 
(0,5 – 1 mm)

- Pleomórficas finas 
(< 0,5 mm)

- Fina linear
(< 0,5 mm)

- Fina linear com ramificação

BI-RADS® - Achados Mamográficos



CALCIFICAÇÕES:

DISTRIBUIÇÃO:
- Difusa

- Regional (>2 cm)

- Agrupadas (<5/1cm² - 2 cm)

- Linear

- Segmentar

BI-RADS® - Achados Mamográficos



DISTORÇÃO ARQUITETURAL:

1) Linhas ou espiculas irradiando-se para um ponto da 

mama sem massa visível associada 

2)  Área de retração focal ao longo da interface do 

tecido fibrogladular com a gordura subcutânea ou 

espaço retromamário adjacente. 

BI-RADS® - Achados Mamográficos



DISTORÇÃO ARQUITETURAL:

BI-RADS® - Achados Mamográficos

**Na ausência de trauma ou cirurgia, é sempre considerada suspeita



 Pode ser visualizada 
em uma ou nas duas 
projeções

 Representa, em sua 
maioria, artefato de 
sobreposição de 
tecido fibroglandular

 Pode estar 
relacionada a câncer 
(0,7%)

Assimetrias



ASSIMETRIAS: 

BI-RADS® - Achados Mamográficos

ASSIMETRIAS

Vista em apenas 

1 projeção

Visualizada nas 2

projeções

ASSIMETRIA ASSIMETRIA FOCAL

ASSIMETRIA GLOBAL

ASSIMETRIA EM DESENVOLVIMENTO



BI-RADS® - Achados Mamográficos

• Nodulo Forma (*)

Margens

Densidade

• Calcificações Tipicamente benignas

Morfologia suspeita

Distribuição

• Distorção arquitetural

• Assimetrias Assimetria

Assimetria global

Assimetria focal

Assimetria em desenvolvimento

• Linfonodo intramamário

• Lesões cutâneas

• Ducto dilatado solitário

• Achados associado    Retração de pele

Retração papilar

Espessamento pele

Linfonodomegalia

Distorção arquitetural

Calcificações



BI-RADS®- Classificação final e orientação de conduta

Avaliação incompleta Conduta Risco de Câncer

Categoria 0 Exame adicional ou comparação com exame anterior N/A

Avaliação final Conduta Risco de Câncer

Categoria 1 - negativo Exame de rotina 0%

Categoria 2 – benigno Exame de rotina 0%

Categoria 3 – provavelmente benigno Acompanhamento em curto prazo (06  meses) >0<=2%

Categoria 4 - suspeita Biopsia >2%<95%

4-A – baixa suspeita >2%<=10%

4-B – moderada suspeita >10%<=50%

4-C – alta suspeita >50%<=95%

Categoria 5 – altamente suspeita de 

malignidade

Biopsia >=95%

Categoria 6 – lesão maligna já 

biopsiada

Remoção cirúrgica quando clinicamente apropriado N/A



Categoria 0



ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA



Método operador e 

Equipamento-dependente



 Principal método auxiliar a Mamografia

Principais aplicações:

 Avaliação de nódulos circunscritos visualizados na 

mamografia

 Avaliação de nódulo/massa palpável

 Avaliação de mamas com implantes

 Direcionamento de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos.

 Rastreamento do câncer em mamas densas *

Ultrassonografia mamária – Aplicações 



BI-RADS®: Categoria 0 



BI-RADS®: Categoria 4

AP: Carcinoma Ductal Infiltrante



 Principal método auxiliar a Mamografia

Principais aplicações:

 Avaliação de lesões circunscritas visualizadas na 

mamografia

 Avaliação de nódulo/massa palpável (em mulheres 

fora da idade do rastreamento mamográfico)

 Avaliação de mamas com implantes

 Direcionamento de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos.

 Rastreamento do câncer em mamas densas e 

pacientes de alto risco *

Ultrassonografia mamária 



ULTRASSONOGRAFIA – PRINCIPAL MÉTODO 

COMPLEMENTAR A MAMOGRAFIA

NA AVALIAÇÃO DE NÓDULOS MAMÁRIOS



 Principal método auxiliar a Mamografia

Principais aplicações:

 Avaliação de lesões circunscritas visualizadas na 

mamografia

 Avaliação de nódulo/massa palpável

 Avaliação de mamas com implantes

 Direcionamento de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos.

 Rastreamento do câncer em mamas densas *

Ultrassonografia mamária 





 Principal método auxiliar a Mamografia

Principais aplicações:

 Avaliação de lesões circunscritas visualizadas na 

mamografia

 Avaliação de nódulo/massa palpável

 Avaliação de mamas com implantes

 Direcionamento de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos – (Principal método).

 Rastreamento do câncer em mamas densas *

Ultrassonografia mamária 





 Principal método auxiliar a Mamografia

Principais aplicações:

 Avaliação de lesões circunscritas visualizadas na 

mamografia

 Avaliação de nódulo/massa palpável

 Avaliação de mamas com implantes

 Direcionamento de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos.

 Rastreamento do câncer em mamas densas *

Ultrassonografia mamária 





US – Baixa sensibilidade para

detecção e avaliação de calcificações agrupadas



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DAS MAMAS



Técnica e Equipamento



Técnica e Equipamento

Rausch DR et al. Radiographics 2006; 26: 1469-1484



 Avaliação da integridade de implantes mamários

 Avaliação do parênquima mamário
 Avaliação pré-operatória da extensão tumoral

 Controle pós-tratamento 
 Resposta à QT-neoadjuvante

 Avaliação de recorrência tumoral

 Pesquisa de lesão residual pós-tratamento conservador

 Pesquisa de carcinoma oculto

 Solução de problemas
 Nódulos

 Rastreamento do câncer mamário
 Pacientes de alto risco

Ressonância Magnética Mamária- Aplicações 





 Avaliação da integridade de implantes mamários

 Avaliação do parênquima mamário
 Avaliação pré-operatória da extensão tumoral

 Controle pós-tratamento 
 Resposta à QT-neoadjuvante

 Avaliação de recorrência tumoral

 Pesquisa de lesão residual pós-tratamento conservador

 Pesquisa de carcinoma oculto

 Solução de problemas
 Nódulos

 Rastreamento do câncer mamário
 Pacientes de alto risco

Ressonância Magnética Mamária- Aplicações 







 Avaliação da integridade de implantes mamários

 Avaliação do parênquima mamário
 Avaliação pré-operatória da extensão tumoral

 Controle pós-tratamento 
 Resposta à QT-neoadjuvante

 Avaliação de recorrência tumoral

 Pesquisa de lesão residual pós-tratamento conservador

 Pesquisa de carcinoma oculto

 Solução de problemas
 Nódulos

 Rastreamento do câncer mamário
 Pacientes de alto risco

Ressonância Magnética Mamária- Aplicações 





 Avaliação da integridade de implantes mamários

 Avaliação do parênquima mamário
 Avaliação pré-operatória da extensão tumoral

 Controle pós-tratamento 
 Resposta à QT-neoadjuvante

 Avaliação de recorrência tumoral

 Pesquisa de lesão residual pós-tratamento conservador

 Pesquisa de carcinoma oculto

 Solução de problemas
 Nódulos

 Rastreamento do câncer mamário
 Pacientes de alto risco

Ressonância Magnética Mamária- Aplicações 





Dr. Lucas Gennaro
lcsgennaro@gmail.com

OBRIGADO!


