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RESUMO 

 

 

França LKL. Impacto da ressonância magnética no estadiamento 

locorregional do câncer de mama. São Paulo; 2018. [Dissertação de 

Mestrado Fundação Antônio Prudente]. 

 

Introdução: A Ressonância de Mamas (RM) é um método de alta 

sensibilidade para detecção de lesões mamárias, sendo cada vez mais 

utilizado na prática clínica, particularmente no estadiamento locorregional 

dos tumores da mama. Objetivos: avaliar o impacto do uso da ressonância 

magnética no estadiamento pré operatório do câncer de mama quanto à 

mudança de conduta terapêutica em um centro de referência no tratamento 

do câncer. Material e métodos: Estudo de corte transversal, com coleta 

prospectiva dos dados, unicêntrico. Foram avaliadas 61 pacientes com 

diagnóstico de carcinoma mamário submetidas à RM das mamas na 

instituição no período de agosto de 2015 a abril de 2016. Obtidos dados 

acerca dos antecedentes pessoais e familiares, características da lesão 

neoplásica nos métodos de imagem convencionais, classificação histológica 

e imunofenotípica e dados patológicos pós cirúrgicos das pacientes não 

submetidas à quimioterapia neoadjuvante (QTn). Diante das informações 

armazenadas, um mastologista do serviço foi questionado acerca da 

conduta terapêutica indicada apenas com os dados da paciente e dos 

exames convencionais e, após, mostrando-o os achados da RM, o mesmo 

foi novamente questionado sobre a conduta e, após, o confronto das 

respostas foi realizado para definir se houve mudança de conduta 

terapêutica após o uso da RM. Em seguida, dois avaliadores determinaram 

se o impacto do uso do método foi positivo ou negativo. Resultados: A 

média de idade das pacientes estudadas foi de 50,8 anos (desvio padrão: 

12,0), 16,4% possuía história de câncer de mama em parentes de primeiro 

grau, o tipo histológico mais frequente foi o carcinoma mamário invasivo tipo 

não especial (68,9%) e o imunofenótipo mais prevalente foi o luminal B 



(45,9%). A RM das mamas mudou a conduta terapêutica em 23% dos casos 

avaliados, sendo considerado impacto positivo em 82,7% deles. A idade da 

mulher foi o único fator estudado que apresentou associação 

significativamente estatística com a mudança de conduta terapêutica. 

Conclusão: A RM das mamas é um instrumento útil no estadiamento 

locorregional do câncer de mamas, sendo capaz de adicionar informações 

que tenham impacto positivo no tratamento da paciente. 

 



SUMMARY 

 

 
França LKL. [Impact of breast mri for locoregional staging of breast 

cancer]. São Paulo; 2018. [Dissertação de Mestrado Fundação Antônio 

Prudente]. 

 

Background: Breast Magnetic Resonance (MR) is a highly sensitive method 

for the detection of breast lesions, being increasingly used in clinical practice, 

particularly for locoregional staging of breast tumors. Objectives: evaluate 

the impact of MR usage on breast cancer locoregional staging and its effect 

on therapeutical approach at a cancer center institute. Material and 

methods: 61 patients with proved breast cancer and submitted to pre 

treatment breast MR between August 2015 and April 2016 were evaluated 

and data collected about personal and family history, characteristics of the 

malignant lesion on conventional imaging methods, histological 

and immunophenotypic classification, and post surgical pathological data 

about those patients not submitted to neoadjuvant 

chemotherapy.  Determination of a change in therapeutic planning of the 

patient was made by a breast surgeon based on a retrospective review of 

patient records before and after the data of the breast MR. After that, two 

evaluators determined whether the impact of using the method was positive 

or negative. Results: The mean age was 50.8 years (standard deviation: 

12.0), 16.4% had history of breast cancer in first-degree relatives, the most 

frequent histological type was invasive mammary carcinoma no special type 

(68.9%) and the most prevalent molecular subtype was luminal B (45.9%). 

Breast MR changed the therapeutic management in 23%, inducing a positive 

impact in 82.7% of them. The mean age of the woman presented statistical 

association with a change of therapeutic conduct. Conclusion: Breast MR is 

an useful tool for local staging of breast cancer, being able to convey useful 

information that might cause positive impact to patient’s treatment. 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1 A ressonância magnética melhor caracterizou o número de 

linfonodos axilares suspeitos, alterando o estadiamento (N2) 

e, consequentemente, a indicação terapêutica......................... 23 

   

Figura 2 Ponderação T1 com saturação de gordura e subtração 

evidenciando realce não nodular na mama direita com 

diagnóstico estabelecido (carcinoma lobular invasivo) e 

nódulo irregular na mama esquerda, não caracterizado nos 

exames de imagem convencionais........................................... 24 

   

Figura 3 Ultrassonografia second look evidencia nódulo irregular 

intraductal, com correspondência com o achado da 

ressonância magnética. Submetido a análise histológica com 

diagnóstico de carcinoma ductal in situ................................... 25 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 Distribuição das pacientes incluídas no estudo por faixa 

etária........................................................................................ 17 

   

Tabela 2 Dados relativos ao exame físico das mamas............................ 18 

   

Tabela 3 Resultado anatomopatológico da lesão principal...................... 19 

   

Tabela 4 Resultado imunofenotípico da lesão principal........................... 19 

   

Tabela 5 Aspecto de imagem da lesão principal na ultrassonografia...... 20 

   

Tabela 6 Aspecto de imagem da lesão principal na mamografia............. 21 

   

Tabela 7 Aspecto de imagem da lesão principal na ressonância 

magnética................................................................................ 22 

   

Tabela 8 Análise das lesões encontradas na mama da neoplasia 

confirmada............................................................................... 23 

   

Tabela 9 Mudança na conduta terapêutica determinada pela RM........... 26 

   

Tabela 10 Como a RM mudou a conduta terapêutica............................... 26 

   

Tabela 11 Mudança de conduta determinada pela RM estratificada por 

faixa etária.............................................................................. 29 

   

Tabela 12 Alteração de conduta terapêutica em relação à presença de 

antecedente familiar em parentes de primeiro grau.................. 30 

   

   



Tabela 13 Mudança de indicação terapêutica de acordo com o subtipo 

histológico............................................................................... 30 

   

Tabela 14 Mudança de conduta de acordo com a classificação 

imunofenotípica do tumor........................................................ 31 

   

Tabela 15 Mudança de conduta terapêutica em relação à morfologia da 

lesão principal na mamografia.................................................. 32 

   

Tabela 16 Mudança de conduta terapêutica em relação à morfologia da 

lesão principal na ultrassonografia.......................................... 32 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Casos em que a ultrassonografia foi negativa e seus 

respectivos achados mamográficos e anatomopatológicos...... 20 

   

Quadro 2 Casos em que a mamografia foi negativa e seus respectivos 

achados ultrassonográficos e anatomopatológicos.................. 21 

   

Quadro 3 Avaliação complementar com US second look das lesões 

adicionais suspeitas na mama contralateral............................. 24 

   

Quadro 4 Casos em que a RM determinou mudança de conduta e seu 

impacto no tratamento da paciente........................................... 28 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

BIRADS Breast Imaging Report and Data System 

CDIS  Carcinoma Ductal In Situ 

CEP  Comitê de Ética em Pesquisa 

CLI  Carcinoma Lobular Invasivo 

CMI  Carcinoma Mamário Invasivo 

DP  Desvio Padrão 

HER2  Human Epidermal growth factor Receptor 2 

MC  Multicêntrico 

MF  Multifocal 

MMG  Mamografia 

NST  No Special Type 

RM  Ressonância Magnética 

STIR  Short invertion Time Inversion Recovery 

TE  Tempo de Eco 

TR  Tempo de Repetição 

US  Ultrassonografia 

 



ÍNDICE 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1 

 

2 JUSTIFICATIVA .................................................................................... 7 

 

3 OBJETIVOS .......................................................................................... 8 

3.1 Objetivo Primário ................................................................................... 8 

3.2 Objetivo Secundário .............................................................................. 8 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................... 9 

4.1 Desenho do Estudo ............................................................................... 9 

4.2 População do Estudo ............................................................................ 9 

4.3 Aspectos Éticos ..................................................................................... 9 

4.4  Critérios de Inclusão .............................................................................. 10 

4.5 Critérios de Exclusão ............................................................................. 10 

4.6 Metodologia ........................................................................................... 10 

4.7 Aquisição das Imagens ......................................................................... 13 

4.8 Análise Estatística ................................................................................. 15 

 

5 RESULTADOS ...................................................................................... 17 

5.1 Caracterização das Pacientes Incluídas ................................................ 17 

5.2 Caracterização das Lesões ................................................................... 18 

5.3 Achados de RM ..................................................................................... 21 

5.3 Mudança de Conduta Terapêutica ........................................................ 25 

 

6 DISCUSSÃO ......................................................................................... 33 

 

7 CONCLUSÃO ....................................................................................... 44 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................... 45 



ANEXO 

Anexo 1 Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa-CEP 

 

APÊNDICES 

Apêndice 1 Ficha de Coleta de Dados 

Apêndice 2 Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 



1 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no 

mundo, sendo o mais frequente entre as mulheres e respondendo por 22% 

dos novos casos a cada ano. No Brasil, o câncer de mama é a principal 

causa de morte por neoplasia em mulheres, atingindo em 2013 taxa de 

mortalidade ajustada pela população mundial de 12,66/100.000 mulheres 

(Ministério da Saúde 2014). 

A importância das neoplasias de mama na saúde pública mundial 

justifica os crescentes esforços da medicina em aprimorar seu tratamento e, 

para isto, são necessárias constantes melhorias nos métodos de diagnóstico 

e tratamento. Atualmente, a propedêutica básica das pacientes portadoras 

deste tumor inclui exame clínico, mamografia (MMG) e ultrassonografia 

(US), tendo como objetivo definir a extensão da doença, identificar 

multifocalidade ou multicentricidade e tumores contralaterais sincrônicos 

(KUHL et al. 2007a). 

No último século a cirurgia conservadora se tornou a conduta padrão 

nas pacientes diagnosticadas com câncer de mama em estágio inicial, uma 

vez que, associada a radioterapia, promove taxa de sobrevida semelhante à 

mastectomia, desde que haja adequada seleção das pacientes elegíveis 

para o tratamento conservador. Neste cenário, a ressonância magnética 

(RM) das mamas vem sendo cada vez mais utilizada, pois possui 

sensibilidade superior a 90% para detecção de lesões e se mostrou superior 
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aos métodos de imagem convencionais na mensuração do tumor e 

identificação de lesões adicionais (KNUTTEL et al. 2014). A RM possibilita 

uma avaliação multiplanar e tridimensional, além de fornecer imagens de 

excelente qualidade, pois submetendo o paciente a um alto campo 

magnético, é capaz de fazer uma representação digital da composição 

química dos tecidos, gerando imagens com boa diferenciação tecidual 

(BRANDÃO 2009). O exame é realizado utilizando uma bobina dedicada 

para mama, um acessório do aparelho de ressonância que se adapta ao 

contorno da área a ser estudada, reduzindo a amplitude do ruído detectado, 

melhorando a definição da imagem obtida (GLOCKNER et al. 2005; COSTA 

et al. 2009). A administração de meio de contraste paramagnético 

endovenoso potencializa essa distinção tecidual, especialmente nos 

tumores, que, em geral, há aumento da vascularização e da permeabilidade 

vascular, gerando sinais mais intensos na área (ALVARES e MICHELL 

2003). A RM é capaz de identificar focos adicionais em 12,0-31,2% das 

pacientes na mesma mama e em 3-10% na mama contralateral, modificando 

o tratamento em até um terço das pacientes com câncer de mama (BERG et 

al. 2004; TSINA e SIMON 2014; DEBALD et al. 2015). 

Apesar de sua grande eficácia em identificar lesões, justificando seu 

uso crescente na prática clínica do estadiamento locorregional do câncer de 

mama, o emprego rotineiro da RM pré operatória permanece controverso na 

literatura, já que há alguns estudos que não mostram diferença significativa 

na taxas de reabordagem ou sobrevida quando comparadas às pacientes 

que não foram submetidas ao exame no pré operatório (TURNBULL et al. 
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2010; BRASIC et al. 2013). PILEWSKIE et al. (2013) avaliaram um grupo de 

352 pacientes portadoras de carcinoma ductal in situ (CDIS), sendo 217 

destas examinadas com RM pré operatória e 38% submetidas a biópsias 

adicionais contra 7% no grupo que não realizou RM pré operatória. Alguns 

autores relatam ainda que a RM pode superestimar o tamanho do tumor 

primário, aumentando as taxas de mastectomia (CHANDWANI et al. 2014; 

HARALDSDÓTTIR et al. 2017). Em um estudo germânico onde foram 

avaliadas 142.000 pacientes, a RM é tida como um fator que favorece a 

realização de mastectomia, com odds ratio 1.42, IC95 % 1.36–1.47, inclusive 

afirmando que o uso deste método de imagem atua como fator de influência 

independente para mastectomia (HEIL et al. 2013). 

Faz-se importante salientar que o câncer de mama é uma entidade 

clínica heterogênea e não deve ser avaliado como uma patologia única, já 

que diferentes subtipos histológicos e moleculares possuem diferenças 

quanto aos aspectos de imagem, prognóstico e resposta terapêutica, sendo 

conveniente que os estudos que avaliem a RM das mamas sejam 

individualizados para cada subtipo afim de se definir em quais cenários o 

método de imagem tem melhor desempenho. De acordo com as diretrizes 

do European Society of Breast Cancer Specialists - EUSOMA, os casos em 

que existe evidência para o uso de RM pré-operatória são: pacientes com 

carcinoma lobular invasivo; pacientes de alto risco; pacientes que 

apresentem discordância maior que 1 cm entre o tamanho da lesão nos 

métodos convencionais; e pacientes candidatos a radioterapia parcial 

(SARDANELLI 2010, SARDANELLI et al. 2010). 
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O carcinoma mamário invasivo (CMI) tipo não especial se apresenta à 

macroscopia frequentemente como tumor espiculado ou, menos 

frequentemente, circunscrito, de consistência firme; à microscopia, com 

células epiteliais coesas com atipias. Já o carcinoma lobular invasivo (CLI), 

caracteriza-se por baixa celularidade e células pouco coesas, com padrão 

de crescimento difuso e, radiologicamente, pode se apresentar como 

distorção arquitetural, assimetria focal ou, mais raramente, como nódulo 

(CARVALHO 2009). O CLI é o tumor de mama com maiores taxas de 

multicentricidade e bilateralidade, chegando esta a até 13% (TOIT et. al. 

1989) e sua extensão tem maior probabilidade de ser subestimada pelos 

métodos de imagem convencionais, favorecendo o uso da RM pré operatória 

no estadiamento. MANN et al. (2007), avaliando o uso da RM nas pacientes 

com CLI, mostrou que a RM identificou lesões adicionais ipsilaterais em 32% 

e câncer na mama contralateral em 7% dos casos avaliados que não haviam 

sido suspeitadas em exames de imagem convencionais, resultado em 

mudança na indicação terapêutica em 28,3%. 

Atualmente, além do tipo histológico, o subtipo molecular tem sido 

cada vez mais utilizado para definir a conduta nos pacientes com câncer de 

mama. A pesquisa dos receptores de estrogênio e progesterona e da 

expressão do HER2 (Human Epidermal growth fator Receptor 2) mutado e 

KI-67 é rotineiramente obtida nas mostras de biópsia dos tumores de mama, 

podendo classificar os tumores em subtipos moleculares: luminal A, luminal 

B, HER2 mutado e subtipos basais. O subtipo de melhor prognóstico é o 

luminal A; já o luminal B, possui uma boa resposta à radioterapia e está 
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relacionado à sobrevida intermediária em relação aos demais; os subtipos 

HER2 mutado e basais estão relacionados a pior prognóstico apesar de 

apresentarem boa resposta à quimioterapia (GRIMM et al. 2015). 

GRIMM et al. (2015) avaliaram os relatórios de RM pré operatória de 

441 pacientes com câncer de mama invasivo, identificando o subtipo 

molecular como fator de risco independente para multifocalidade e 

multicentricidade. O subtipo luminal B possui chance 2.8 vezes maior que o 

luminal A de ser multifocal (MF) ou multicêntrico (MC) (OR 2.8; IC 95% 1.7-

10.4); Pacientes com tumor de mama subtipo HER2 possuem chance 4.1 

vezes maior que o luminal A de ser multifocal ou multicêntrico (OR 4.1 [IC 

95% 1.7-10.4]). 

BITENCOURT et al. (2015) ao avaliar 160 pacientes portadoras de 

câncer de mama e submetidas a RM de mamas no pré operatório identificou 

que a correlação entre o tamanho do tumor na RM e na peça 

anatomopatológica é melhor nos subtipos luminal A e triplo negativo quando 

comparada aos luminal B e HER 2 mutado. 

Em relação às características morfológicas da imagem dos tumores 

de mama, KAWASHIMA et al. (2014) ao avaliar a RM de 116 pacientes com 

neoplasia de mama identificou significativa associação entre os tumores 

luminais A e o achado de nódulo de margens irregulares, enquanto os 

tumores HER 2 mutados estavam associados a nódulos circunscritos. A 

presença de necrose intratumoral esteve significativamente associada ao 

subtipo triplo negativo. Até 18% dos tumores triplo negativos podem ser 

ocultos à mamografia inicial e, quando identificados 20-24% deles se 
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apresentam como nódulo circunscrito e em 49-100% dos casos não há 

presença de calcificações (DOGAN e TURNBULL 2012). 

Diante do exposto, é notório que os subtipos histológicos e 

moleculares do câncer de mama influenciam fortemente o comportamento 

biológico da doença, seja em sua forma de apresentação por imagem, 

tendência à multicentricidade e bilateralidade ou prognóstico, devendo-se 

encorajar a pesquisa em câncer de mama direcionada para os subgrupos 

histológicos e moleculares buscando estabelecer quais destes subgrupos 

podem se beneficiar mais do uso do método. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

 O Departamento de Imagem do A.C.Camargo Cancer Center realiza, 

em média, cerca de 130 RM de mama por mês. Em estudo conduzido por 

MARQUES et al. (2011) que avaliou as indicações de RM de mamas na 

instituição, observou-se que 11,7% destes exames era realizado para fins de 

estadiamento locorregional. Não havia até o momento estudo que avaliasse 

com que frequência o uso deste método de imagem no estadiamento pré 

operatório do câncer de mama induzia o médico assistente a alterar sua 

indicação terapêutica (cirurgia conservadora, mastectomia ou quimioterapia 

neoadjuvante) na instituição, justificando a importância de descrever a 

experiência de um centro de referência oncológico brasileiro neste aspecto. 

Este levantamento é fundamental ainda para o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa futuros e elaboração de fluxogramas e protocolos de estudo 

mais focados para as indicações específicas. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

 O objetivo deste estudo é avaliar o impacto do uso da ressonância 

magnética no estadiamento pré operatório do câncer de mama quanto à 

mudança de conduta terapêutica em um centro de referência no tratamento 

do câncer. 

 

3.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

 Pesquisar fatores relacionados ao tumor e à paciente que impliquem 

maior benefício no uso da ressonância magnética no estadiamento do 

câncer de mama. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Estudo de corte transversal, com coleta prospectiva dos dados, 

unicêntrico, desenvolvido no Departamento de Imagem do A.C.Camargo 

Cancer Center. 

 

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Pacientes do sexo feminino com diagnóstico de carcinoma de mama 

atendidos no departamento de Mastologia do A.C.Camargo Cancer Center e 

com indicação pelos médicos mastologistas de RM das mamas pré 

operatória que realizaram o exame no departamento de Imagem da mesma 

instituição no período de agosto de 2015 a abril de 2016. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 

Antônio Prudente – A.C.Camargo Cancer Center e aprovado sob o número 

2058/15. 
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4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 - Paciente do sexo feminino; 

 - Portadoras de câncer de mama in situ ou invasivo com confirmação 

histológica;  

 - Pacientes submetidas a RM de mamas antes do início do tratamento 

de câncer de mama no A.C.Camargo Cancer Center. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 - Pacientes que não aceitaram participar da pesquisa; 

- Pacientes gestantes; 

 - Pacientes que não realizaram todas as etapas do tratamento no 

A.C.Camargo Cancer Center. 

 

4.5 METODOLOGIA 

 

 Foram incluídas no estudo pacientes atendidas no setor de 

Mastologia do A.C.Camargo Cancer Center com diagnóstico confirmado de 

carcinoma mamário através de biópsia percutânea e para quem tenha sido 

solicitada RM de mamas pré operatória para fins de estadiamento 

locorregional no período de agosto de 2015 a abril de 2016. A indicação da 

RM de mamas foi feita pelo médico assistente, de acordo com a rotina do 

Departamento de Mastologia do A.C.Camargo Cancer Center. O termo de 
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consentimento livre e esclarecido foi aplicado às pacientes no Departamento 

de Mastologia, após a indicação do exame, ou no Departamento de Imagem, 

no período da realização da RM. Realizou-se o exame de RM conforme 

protocolo padrão realizado na instituição, sem acréscimo de qualquer 

procedimento adicional nas pacientes que aceitarem participar do estudo. 

 Foi preenchida ficha de coleta de dados padrão (em anexo) para 

todas as pacientes incluídas no estudo, onde foram inseridos os dados 

disponíveis no prontuário eletrônico sobre características demográficas, 

antecedente pessoal e familiar de câncer de mama e os achados dos 

exames convencionais e da RM. Dados referentes ao exame físico, como 

características do tumor e achados da axila, foram obtidos através dos 

registros da consulta no departamento de origem. 

 Para obtenção dos dados referentes aos exames de US e MMG 

foram consideradas as informações dos laudos médicos prévios, disponíveis 

no prontuário eletrônico (quando realizados em outro serviço) ou no sistema 

de informações de radiologia (Radiology Information System - RIS) utilizado 

no Departamento de Imagem do A.C.Camargo Cancer Center. Foram 

analisadas informações referentes à morfologia da lesão nos exames 

convencionais, localização, tamanho e a presença de lesões adicionais 

detectáveis a estes métodos. 

 O diagnóstico histopatológico de câncer de mama foi confirmado 

através de biópsia percutânea antes do início do tratamento e, quando a 

biópsia inicial era proveniente de outra instituição, a amostra foi submetida à 

revisão de lâmina na instituição, sendo os dados referentes aos subtipos 
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histológicos e moleculares obtidos através dos relatórios do Departamento 

de Anatomia Patológica do A.C.Camargo Cancer Center. 

 Os exames de RM de mamas foram avaliados simultaneamente por 

dois radiologistas do setor de imagem da mama do A.C. Camargo Cancer 

Center com experiência na especialidade para caracterização da lesão 

principal e pesquisa de lesões adicionais que caracterizem multifocalidade, 

multicentricidade ou tumor contralateral. Foi considerada lesão adicional 

aquela que não havia sido previamente identificada nos exames de imagem 

convencionais (US e MMG) ou exame físico. As lesões adicionais na mama 

ipsilateral foram consideradas multifocais quando ocupavam o mesmo 

quadrante da lesão índex e multicêntrica quando se encontrava em 

quadrante diferente. As lesões foram categorizadas, conforme critérios 

estabelecidos pelo Breast Imaging Reporting and Data System MRI (BI-

RADS®) em sua 5
a 

edição, em nódulos ou áreas de realce não nodular, 

sendo descritas ainda suas características de realce, dimensões, localização 

e relações com a pele, complexo areolopapilar e musculatura peitoral. 

 Um mastologista do serviço revisou os dados referentes ao exame 

clínico, mamografia, ultrassonografia e anatomopatológico da biópsia e foi 

questionado sobre qual tratamento seria indicado à paciente baseado nestas 

informações: cirurgia conservadora, mastectomia, quimioterapia 

neoadjuvante. Após foram lhes apresentados os dados da ressonância 

magnética das respectivas pacientes, questionando-o sobre a conduta final 

proposta, baseada no manual de condutas do departamento de Mastologia 

do AC Camargo Cancer Center. Em seguida, as condutas pré e pós RM 
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foram confrontadas a fim de determinar se houve diferença entre elas, 

caracterizando mudança na conduta, como, por exemplo, em pacientes que 

possuíam inicialmente proposta de cirurgia conservadora e, após a 

realização da RM, foi proposta cirurgia conservadora mais ou menos 

extensa, mastectomia, quimioterapia neoadjuvante ou cirurgia contralateral 

não programada previamente. 

 Após esta etapa, dois avaliadores (radiologista e mastologista) em 

conjunto revisaram os casos afim de determinar se a RM determinou algum 

impacto nos casos estudados e se este impacto foi positivo ou negativo, 

baseado nas seguintes definições: 

 Sem impacto: Achados de RM coincidentes com os de exame físico, 

mamografia e ultrassonografia. 

 Impacto positivo: RM detectou lesão adicional não caracterizada no 

exame físico ou exames de imagem convencionais, determinando 

mudança na conduta que tenha se mostrado apropriada após estudo 

anatomopatológico final. 

 Impacto negativo: RM induziu o mastologista a realizar procedimento 

cirúrgico mais extenso, sendo encontrado falso positivo ou lesão 

menor ao estudo anatomopatológico final. 

 

4.6 AQUISIÇÃO DAS IMAGENS 

 

 As imagens da RM são adquiridas com paciente em decúbito ventral 

em aparelho de 1,5 Tesla (Signa HDxt, GE) usando bobina dedicada para 



14 

mama. 

 As imagens realizadas antes e após a utilização de meio de contraste 

paramagnético endovenoso, iniciando-se com um “scout view” que permite 

localizar a distribuição espacial do tecido mamário e a partir do qual são 

planejadas as demais sequências. Conforme o protocolo utilizado no 

A.C.Camargo Cancer Center, são realizadas as seguintes sequências: 

a pré-contraste, gradiente-eco em T1, tridimensional (3D), no plano 

axial, com parâmetros 4.3/1.4; flip angle 12°;field of view, 320 × 320; 

matriz,307 × 512; signal average 1; cortes de 2,5 mm de espessura; 

b pré-contraste, T2/STIR (TR/TE, 4,500/97;matriz,384 × 512), no plano 

sagital, de ambas as mamas, com cortes de 4 mm de espessura; 

c pré-contraste, sequência em difusão, ASSET echo-planar imaging 

(EPI) no plano axial, (4,000/94; matriz 192 × 192; signal average, 3; 

espessura de corte, 3 mm; distance factor 20%). A sensibilização dos 

gradientes de difusão é aplicada em duas direções ortogonais com os 

valores de b 0 e 750 s/mm2 difusão. 

d Exame dinâmico: cinco sequências em gradiente-eco em T1, 3D, no 

plano axial, com supressão de gordura sem intervalo de tempo entre 

elas. O meio de contraste utilizado é o Gadolínio (gadopentato 

dimeglumine; Gd- DTPA), na dose de 20 ml, com velocidade infusão 

de 3 ml/segundo, seguido de injeção “em bolo” de 20 ml de solução 

salina. A primeira imagem é obtida antes da injeção do meio de 

contraste, a segunda após 20 segundos da injeção do contraste, e as 

demais em sequência nos minutos seguintes. A partir das imagens 

dinâmicas são obtidas imagens pós-processamento realizadas após o 
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fim do exame, subtraindo-se a imagem antes do contraste das 

imagens após o contraste para aumentar a visualização das 

estruturas que realçam, entre as quais as áreas de realce a serem 

analisadas. 

e pós contraste, gradiente-eco em T1, 3D, no plano sagital, de ambas 

as mamas, com cortes de 1 mm de espessura e saturação de 

gordura. 

f As imagens são transferidas para estação de trabalho (Advantage 

Workstation 4, GE). 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados obtidos foram armazenados em um banco de dados para 

análise estatística através do o programa SPSS versão 20.0. A análise 

descritiva das variáveis categóricas foi realizada com base no cálculo das 

frequências simples e relativas. As variáveis numéricas foram descritas 

como média, desvio-padrão (DP), mínimo e máximo. Para avaliação do 

tamanho do tumor principal, foi considerada a medida do maior eixo avaliado 

pela RM e pelos exames convencionais (MMG e US) disponíveis e estas 

comparadas à maior medida do tamanho do tumor descrito no laudo 

anatomopatológico da peça cirúrgica.  

 Para análise estatística foi utilizado o teste t de Student (ou não 

paramétrico de Mann-Whitney, conforme indicação) para comparação de 

variáveis escalares entre dois grupos. Em caso de três ou mais grupos foi 

utilizado o teste de Análise de Variância (ANOVA) ou o teste não 
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paramétrico de Kruskal-Wallis. Para estudo das variáveis categóricas foram 

utilizadas tabelas 2 x 2 e 2 x 3, com avaliação da significância estatística 

pelo Teste do qui-quadrado de Pearson com correção de Yates ou Teste 

Exato de Fisher, quando indicado. Foram considerados estatisticamente 

significantes os resultados que tiverem probabilidade de erro tipo I menor ou 

igual a 5% (p≤0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PACIENTES INCLUÍDAS 

 

 Foram avaliadas 69 pacientes do sexo feminino com diagnóstico de 

câncer de mama e que realizaram RM das mamas antes do estabelecimento 

da terapêutica apropriada. Destas, 08 pacientes foram excluídas do estudo 

pois optaram por realizar parte do tratamento em outro serviço (03), não 

deram seguimento na instituição (03), não tinham dados dos exames 

convencionais disponíveis no prontuário eletrônico (01) ou não 

apresentavam lesão detectável aos métodos de imagem convencionais (01). 

61 pacientes preencheram os critérios de inclusão e foram avaliadas no 

estudo. 

 A média de idade das pacientes analisadas foi de 50,8 anos, variando 

entre 30 e 74 anos (desvio padrão 12,0). Na amostra, 44,3% das pacientes 

possuíam idade <50 anos ao diagnóstico (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição das pacientes incluídas no estudo por faixa etária. 
 

Faixa Etária Frequência Percentual 

< 40 anos 15 24,6 

40-49 anos 12 19,7 

50-59 anos 19 31,1 

60-69 anos 10 16,4 

>=70 anos 5 8,2 

Total 61 100 
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 Das pacientes avaliadas, 67,2% (41) não possuía antecedente 

familiar de câncer de mama, 16,4% (10) relatou história de câncer de mama 

em parentes de primeiro grau e 14,8% (9), em parentes de segundo grau. 

Em 1 caso não havia a informação disponível no prontuário. Apenas 2 

pacientes (3,3%) possuíam antecedente pessoal de carcinoma mamário.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES 

 

 O exame clínico da mama acometida foi negativo em 15 (24,6%) 

pacientes incluídas. Apenas em 01 (1,63%) o exame físico da mama 

contralateral foi positivo, descrito como nódulo palpável, porém não foi 

encontrada área suspeita correlata nos exames de imagem (Tabela 2). Em 

01 paciente os dados do exame físico inicial não estavam disponíveis no 

prontuário eletrônico. 

 

Tabela 2 - Dados relativos ao exame físico das mamas. 
 

Exame físico Mama da lesão 

principal 

Mama contralateral 

Não palpa lesões  15 (24,6%) 59 (96,7%) 

Nódulo 39 (63,9%) 1 (1,6%) 

Retração da papila 1 (1,6%) - 

Espessamento cutâneo 5 (8,2%) - 

Total 60 (100%) 60 (100%) 

 

 O carcinoma mamário invasor do tipo não especial (No Special Type - 

NST) foi o subtipo histológico mais frequente (68,9%) (Tabela 3) e o subtipo 
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molecular com maior frequência foi o luminal B (45,9%), seguido pelo 

luminal A (19,7%) (Tabela 4). 04 (6,6%) casos eram de CDIS e estes não 

foram enquadrados em classificação imunofenotípica. 

 

Tabela 3 - Resultado anatomopatológica da lesão principal. 
 

Subtipo histológico Frequência Percentual 

CMI tipo não especial 42 68,9 

CLI 6 9,8 

CDIS 4 6,6 

Outro 9 14,8 

Total 61 100 

 

Tabela 4 - Resultado imunofenotípico da lesão principal. 
 

Subtipo imunofenotípico Frequência Percentual 

Luminal A 12 19,7 

Luminal B 28 45,9 

HER2 7 11,5 

Triplo Negativo 10 16,4 

CDIS 4 6,6 

Total 61 100 

 

 Em apenas 01 caso (1,6%) não foram encontrados dados referentes à 

ultrassonografia de mamas da paciente. Para as demais 60 pacientes 

(98,4%) havia descrição dos três exames pesquisados (MMG, US e RM) e 

seus dados se encontravam disponíveis no prontuário eletrônico ou no 

sistema RIS. Na ultrassonografia, o tamanho médio das lesões foi 18,3 mm, 

variando de 5-57 mm, a morfologia mais frequente foi nódulo (90,2%) e em 4 

pacientes (6,6%) a área não foi identificada ao método (Tabela 5). Os 
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tumores não caracterizados no estudo ecográfico eram detectáveis à MMG e 

foram dos seguintes subtipos histológicos: CDIS (3), CMI micropapilar (1) e 

CMI tipo não especial (1) (Quadro 1). Na mamografia o tipo de lesão mais 

frequente foi nódulo (52,5%), seguida por microcalcificações (14,8%) 

(Tabela 6). A mamografia não identificou o tumor em 7 pacientes (11,5%) e, 

nestes casos 100% deles se apresentaram como nódulos à ultrassonografia 

e 5 (71,4%) eram CMI tipo não especial (Quadro 2).  

 

Tabela 5 - Aspecto de imagem da lesão principal na ultrassonografia. 
 

Achado de imagem (US) Frequência Percentual Percentual 

Válido 

Nódulo 55 90,2 91,7 

Distorção 1 1,6 1,7 

Não visualizada 4 6,6 6,7 

Total 60 98,4 100,0 

Dados indisponíveis 1 1,6% - 

Total 61 100  

 

Quadro 1 - Casos em que a ultrassonografia foi negativa e seus respectivos 
achados mamográficos e anatomopatológicos 
 

Achado de imagem (MMG) Frequência 

Microcalcificações Carcinoma ductal in situ 

Microcalcificações Carcinoma ductal in situ 

Distorção  Carcinoma ductal in situ 

Distorção Carcinoma mamário invasivo micropapilar 

Distorção Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 
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Tabela 6 - Aspecto de imagem da lesão principal na mamografia. 
 

Achado de imagem (MMG) Frequência Percentual 

Nódulo 32 52,5 

Distorção 8 13,1 

Assimetria 5 8,2 

Microcalcificações 9 14,8 

Lesão não identificada 7 11,5 

Total 61 100 

 

Quadro 2 - Casos em que a mamografia foi negativa e seus respectivos 
achados ultrassonográficos e anatomopatológicos. 
 
Achado de imagem (US) Frequência 

Nódulo: 9 mm Carcinoma mamário invasivo com áreas de padrão lobular 

Nódulo: 15 mm Carcinoma lobular invasivo 

Nódulo: 13 mm Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 

Nódulo: 16 mm Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 

Nódulo: 31 mm Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 

Nódulo: 24 mm Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 

Nódulo: 23 mm Carcinoma mamário invasivo tipo não especial 

 

5.3 ACHADOS DE RM 

 

 A lesão índex se apresentou à RM como nódulo em 50 pacientes 

(82%). Apenas 1 (1,6%) tinha RM negativa (Tabela 7) e nesta situação a 

lesão era identificada apenas na mamografia (microcalcificações) e seu 

resultado anatomopatológico foi carcinoma ductal in situ. O tamanho médio 

das lesões identificadas na RM foi 29,9 mm, variando de 5-102 mm. 
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Tabela 7 - Aspecto de imagem da lesão principal na ressonância magnética. 
 

Achado de imagem (RM) Frequência Percentual 

Nódulo 50 82,0 

Área de realce não nodular 10 16,4 

Ausência de lesões suspeitas 1 1,6 

Total 61 100 

 

 A RM encontrou lesão adicional na mama ipsilateral em 21,3% (13) 

dos casos avaliados e identificou linfonodo não habitual não caracterizado 

nos exames convencionais iniciais em 8,2% (5) dos casos (Tabela 8). Na 

mama contralateral, a RM encontrou alteração suspeita em 5 pacientes 

(8,2%). Do total de lesões adicionais identificadas à RM e submetidas a 

estudo anatomopatológico antes da instituição da terapêutica (7) 28,5% (2) 

foram confirmadas como neoplásicas (Quadro 3), sendo 01 caso de CDIS e 

01 caso de linfonodo axilar com citologia positiva para malignidade. Houve 

01 paciente que a lesão adicional detectada à RM foi maior número de 

linfonodos axilares suspeitos (Figura 1) porém, como já havia comprovação 

de metástase axilar por punção aspirativa com agulha fina, não se fez 

necessária a investigação dos demais linfonodos da cadeia, presumindo-se 

o comprometimento daqueles com características de imagem suspeitas.  
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Tabela 8 - Análise das lesões encontradas na mama da neoplasia 
confirmada. 
 

A RM encontrou lesão adicional na mama da 

lesão principal? 

Frequência Percentual 

Não 43 70,5 

Sim, multifocal 8 13,1 

Sim, multicêntrico 5 8,2 

Linfonodo não habitual 5 8,2 

Total 61 100 

 

 

Figura 1 - A ressonância magnética melhor caracterizou o número de 

linfonodos axilares suspeitos, alterando o estadiamento (N2) e, 

consequentemente, a indicação terapêutica. 

 

 Dentre as pacientes com achado suspeito na mama contralateral, 

todas classificadas como BI-RADS® 4, 80% (04) foram submetidas a 

ultrassonografia second look e em apenas 01 delas não foi encontrado 

achado de imagem correspondente (Quadro 3). Em 01 (20%) das lesões 

contralaterais suspeitas identificadas, o diagnóstico histológico foi CDIS 

(Figuras 2, 3). 
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Quadro 3 - Avaliação complementar com US second look das lesões 
adicionais suspeitas na mama contralateral. 
 

 Achado na RM US second look Resultado  

anatomopatológico 

1 Realce não nodular Não realizado Estudo não realizado 

Desaparecimento após QTn 

Controles negativos após 1 ano de 

seguimento 

2 Nódulo irregular Nódulo irregular Hiperplasia ductal usual 

3 Nódulo irregular Nódulo irregular 

intraductal 

CDIS 

4 Realce não nodular Negativo Estudo não realizado 

Desaparecimento após QTn 

Controles negativos após 1 ano de 

seguimento 

5 Realce não nodular Área mal definida Fibrose estromal 

 

 

Figura 2 - Ponderação T1 com saturação de gordura e subtração 

evidenciando realce não nodular na mama direita com diagnóstico 

estabelecido (carcinoma lobular invasivo) e nódulo irregular na mama 

esquerda, não caracterizado nos exames de imagem convencionais. 
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Figura 3 - Ultrassonografia second look evidencia nódulo irregular 

intraductal, com correspondência com o achado da ressonância magnética. 

Submetido a análise histológica com diagnóstico de carcinoma ductal in situ. 

 

 A paciente que teve o second look negativo recebeu o tratamento 

para a mama índex e se encontra em seguimento para a mama 

contralateral, tendo ocorrido desaparecimento da lesão contralateral, sem 

recrudescimento mesmo após 1 ano de acompanhamento. A paciente que 

não teve sua lesão contralateral investigada foi submetida a quimioterapia 

neoadjuvante e, embora tenha obtido resposta parcial na mama índex, o 

achado da mama contralateral não foi mais observado nos controles e segue 

em acompanhamento há 01 ano.  

 

5.4 MUDANÇA NA CONDUTA TERAPÊUTICA 

 

 A RM determinou mudança de conduta terapêutica em 14 pacientes 

(23%) (Tabela 9), sendo destas 5 (8,2%) indicadas para mastectomia e 5 
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(8,2%) para quimioterapia neoadjuvante (Tabela 10). Em 1 (1,6%) a RM 

permitiu a realização de cirurgia conservadora de menor extensão pois se 

tratava de paciente que possuía nódulo <1,0 cm com diagnóstico de câncer 

estabelecido e uma extensa área de microcalcificações BI-RADS® 4 na 

mesma mama, previamente submetida a estudo histológico com resultado 

benigno porém que gerava insegurança em virtude de sua extensão e risco 

de subestimação. Não foi observado realce anômalo na topografia e a 

cirurgia direcionada para a ressecção do nódulo com margens livres foi 

possível. 

 

Tabela 9 - Mudança na conduta terapêutica determinada pela RM 
 

A RM mudou a conduta? Frequência Percentual 

Não 47 77,0 

Sim 14 23,0 

Total 61 100 

 

Tabela 10 - Como a RM mudou a conduta terapêutica. 
 

Como a RM mudou a conduta? Frequência Percentual 

Não alterou 47 77 

Sim, cirurgia conservadora mais extensa 1 1,6 

Sim, mastectomia 5 8,2 

Sim, quimioterapia neoadjuvante 5 8,2 

Sim, cirurgia contralateral 1 1,6 

Sim, cirurgia menos extensa 1 1,6 

Sim, esvaziamento axilar 1 1,6 

Total 61 100 
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 Nos casos em que ocorreu mudança de conduta terapêutica (14), 

houve impacto positivo determinado pela RM em 12 casos (85,7%) e 

negativo em 2 (14,3%) (Quadro 4). Estas 2 pacientes tiveram achados de 

RM que sugeriam multicentricidade, sendo submetidas a mastectomia, não 

ocorrendo confirmação de doença multicêntrica no estudo 

anatomopatológico da peça cirúrgica. 
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Quadro 4 - Casos em que a RM determinou mudança de conduta e seu impacto no tratamento da paciente. 
 

 Proposta terapêutica  
pré RM 

Achado de RM que indicou mudança Proposta terapêutica pós 
RM 

Impacto 

1 Cirurgia conservadora Doença Multicêntrica Mastectomia Negativo: Não foi identificada 
multicentricidade na peça 

2 Mastectomia Linfonodo axilar suspeito   Mastectomia + 
Esvaziamento axilar 

Positivo: Reduz tempo cirúrgico e permite 
melhor planejamento pré operatório  

3 Cirurgia conservadora Doença multicêntrica Mastectomia Negativo: Não foi identificada 
multicentricidade na peça. 

4 Cirurgia conservadora Área de microcalcificações extensa com 
resultado negativo na biópsia e RM não 
mostrou realce na área 

Cirurgia conservadora 
menos extensa 

Positivo 

5 Cirurgia conservadora Maior extensão do tumor Cirurgia conservadora mais 
extensa 

Positivo: Anatomopatológico da peça 
coincidente com o valor medido na RM 

6 Cirurgia conservadora  Tumor contralateral Cirurgia contralateral Positivo: Ressecção com margens livres de 
CDIS na mama contralateral 

7 Cirurgia conservadora Maior extensão do tumor Mastectomia Positivo: Anatomopatológico da peça 
semelhante ao valor medido na RM  

8 Cirurgia Conservadora Maior extensão do tumor Quimioterapia neoadjuvante Positivo 

9 Cirurgia Conservadora Doença  
Multicêntrica 

Mastectomia Positivo: Anatomopatológico da peça 
cirúrgica concordante com achados da RM 

10 Cirurgia Conservadora Doença multifocal Quimioterapia neoadjuvante Positivo 

11 Cirurgia Conservadora Linfonodo axilar suspeito Quimioterapia neoadjuvante Positivo 

12 Cirurgia Conservadora Linfonodo axilar suspeito Quimioterapia neoadjuvante Positivo 

13 Cirurgia Conservadora Mudou o estadiamento da axila N1  N2 Quimioterapia neoadjuvante Positivo 

14 Cirurgia Conservadora Doença Multifocal Mastectomia Positivo: Anatomopatológico da peça 
cirúrgica concordante com achados da RM 
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 Foram investigados fatores inerentes à paciente e ao tumor que 

pudessem estar associados ao maior benefício do uso da RM das mamas 

no que tange à chance de o exame proporcionar informação adicional que 

pudesse trazer benefício para a paciente. A idade foi o único fator 

pesquisado que apresentou associação estatisticamente significativa com a 

mudança de conduta (p=0,047), sendo a média de idade das pacientes 

submetidas a mudança de conduta (56,4 anos / DP: 12,4 anos) superior à 

média das pacientes que a RM não foi determinante para alteração na 

conduta terapêutica (49,2 anos / DP: 11,5 anos). Quando realizada 

distribuição por faixa etária, observou-se que 60% das pacientes com mais 

de 70 anos estudadas tiveram sua conduta terapêutica alterada após a RM 

(p=0,16) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Mudança de conduta determinada pela RM estratificada por 
faixa etária. 
 

 

A RM mudou  

a conduta? 

Não Sim 

Total 

<40 anos 14 (93,3%) 1 (6,7%) 15(100%) 

40-49 anos 9 (75,0%) 3 (25,0%) 12(100%) 

50-59 anos 15 (78,9%) 4 (21,1%( 19(100%) 

60-69 anos 7 (70,0%) 3 (30,0%) 10(100%) 

>=70 anos 2 (40,0%) 3 (60,0%) 5 (100%) 

Total 47 (77,0%) 14 (23,0%) 100 

 

Em 30% das pacientes com antecedente familiar de neoplasia de 

mama em parentes de 1o grau houve mudança de conduta na indicação 
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terapêutica e naquelas sem história familiar, a alteração ocorreu em 20% 

(p=0,685) (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Alteração de conduta terapêutica em relação à presença de 
antecedente familiar em parentes de primeiro grau. 
 

  A RM mudou  

a conduta? 

Não Sim 

Total 

História familiar 

de câncer de 

mama em parente 

De 1o grau? 

Sim 7 (70,0%) 3 (30,0%) 1 (100%) 

    

Não 39 (78,0%) 11 (22,0%) 50 (100%) 

    

Total  46 (76,7%) 14 (23,3%) 100 

 

A RM determinou mudança de conduta em 50% das pacientes com 

diagnóstico de carcinoma lobular invasivo, em 19% dos CMI tipo não 

especial e em 25% dos CDIS, no entanto esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (p=0,414) (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Mudança de indicação terapêutica de acordo com o subtipo 
histológico. 
 

  

A RM mudou  

a conduta? 

Não Sim 

Total 

Resultado da CDI 34 81,0%) 9 (19,0%) 42 (100,0%) 

patologia da CLI 3 (50,0%) 3 (50,0%) 6 (100,0%) 

lesão principal CDIS 3 (75,0%) 1 (25,0%) 4 (100%) 

 Outro 7 (77,8%) 2 (22,2%) 9 (100,0%) 

Total  47(77,0%) 14 (23,3%) 61 (100,0%) 
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Considerando os carcinomas mamários invasivos, ao serem 

analisados seus subtipos moleculares, observou-se que em 30% dos 

tumores de mama do tipo luminal B houve mudança da indicação 

terapêutica após a realização da RM das mamas; dentre os definidos como 

triplo negativo (8), nenhum caso teve a conduta alterada (Tabela 14) 

(p=0,283). 

 

Tabela 14 - Mudança de conduta de acordo com a classificação 
imunofenotípica dos tumores invasivos. 
 

  

A RM mudou  

a conduta? 

Não Sim 

Total 

 Luminal A 
8 (88,9%) 

(81,0%) 
1 (11,1%) 42 (100,0%) 

Classificação Luminal B 14 (70,0%) 6 (30,0%) 6 (100,0%) 

imunofenotípica HER2 4 (80,0%) 1 (20,0%) 4 (100%) 

 Triplo negativo 8 (100,0%) 0 (0%) 9 (100,0%) 

Total  34 (81,0%) 8 (19,0%) 42 (100,0%)  

 

A morfologia da lesão principal aos exames convencionais foi outro 

fator inerente ao tumor pesquisado e observou-se que 40% dos tumores que 

se apresentavam como assimetria e 37,5% dos que se manifestaram como 

distorção à mamografia tiveram sua indicação terapêutica alterada após a 

realização da RM (p = 0,578) (Tabela 15). Os tumores definidos como 

nódulos à ultrassonografia tiveram a conduta alterada em 23,6% (p=0,855) 

(Tabela 16). 
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Tabela 15 - Mudança de conduta terapêutica em relação à morfologia da 
lesão principal na mamografia. 
 

  

A RM mudou  

a conduta? 

Não Sim 

Total 

Morfologia  Nódulo 27(84,4%)   5(15,6%) 32 (100,0%) 

da lesão Distorção 5 (62,5%) 3(37,5%) 8 (100,0%) 

principal Assimetria 3 (60,0%) 2 (40,0%) 9 (100,0%) 

 Microcalcificações 7 (77,8%) 2 (22,2%) 9 (100,0%) 

 Não Identificada 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7(100,0%) 

Total  47(77,0%) 14 (23,3%) 61 (100,0%)  

 

Tabela 16 - Mudança de conduta terapêutica em relação à morfologia da 
lesão principal na ultrassonografia. 
 

 

A RM mudou 

a conduta?

Não Sim 

Total

Morfologia  Nódulo 42(76,4%) 13(23,6%) 55 (100,0%)

da lesão Distorção 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)

principal Não visualizada 3 (75,0%) 1 (25,0%) 4 (100,0%)

Total 46(76,7%) 14 (23,3%) 60 (100,0%) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A ressonância magnética das mamas é uma ferramenta que vem 

sendo cada dia mais utilizada na prática clínica, em especial no 

estadiamento locorregional das neoplasias mamárias, pois, além de sua 

capacidade de prover informações acerca da morfologia e dimensões do 

tumor, possui alta sensibilidade, permitindo a detecção de lesões adicionais 

ocultas aos exames convencionais (FISCHER et al. 2012; DELLA CORTE et 

al. 2014; FRANÇA et al. 2017). A identificação destes eventuais tumores 

adicionais se faz ainda mais importante na programação de cirurgia 

conservadora, para que lesões macroscópicas não sejam negligenciadas 

(VOS et al. 2015). 

 No presente estudo, foi identificada lesão adicional suspeita na mama 

ipsilateral em 21,3% dos casos e em 8,2% na mama contralateral, valores 

próximos aos encontrados na literatura (PIANA et al. 2012)  

 Em metanálise que avaliou 40 artigos quanto à detecção de lesões 

adicionais ipsilaterais (multifocalidade e/ou multicentricidade) na RM em 

pacientes portadoras de neoplasia de mama, PIANA et al. (2012) 

encontraram média de 20% (variando de 6-70%), com valor preditivo 

positivo de 67%. Analisaram ainda 30 estudos acerca da identificação de 

lesões adicionais na mama contralateral, identificando média de 5,5% 

(variando entre 2.3-22%) com valor preditivo positivo de 37%.  

A RM das mamas é um exame de alta sensibilidade para detecção de 
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anormalidades na mama e relativa baixa especificidade, não possuindo 

acurácia suficiente para que seus achados sejam encarados como 

diagnóstico definitivo (MANN et al. 2008), permanecendo a necessidade de 

comprovação histológica para só então ser definida a conduta oncológica 

(BRENNAN et al. 2009). O método ideal para análise destas áreas vistas 

apenas à RM é a biópsia guiada pelo método porém, trata-se de um 

procedimento de alto custo, que demanda maior tempo para realização e 

desconforto à paciente, além de não ser amplamente disponível, mesmo em 

grandes serviços de referência. Nestas situações, pode-se optar pela 

ultrassonografia direcionada para a área identificada na RM afim de tentar 

caracterizá-la ao método e realizar a biópsia caso a lesão persista como 

suspeita. Ao investigar através de US second look lesões identificadas 

inicialmente apenas na RM, ARACAVA et al. (2014) demonstrou que 100% 

dos achados BI-RADS 5 e 90% dos achados BI-RADS 4 foram 

caracterizados pelo second look,  evidenciando que uma grande proporção 

destas lesões pode ser caracterizada ao método, em especial aquelas de 

alta suspeição para malignidade. 

BARCO et al. (2016), em estudo que observou 1.513 RM de 

pacientes com diagnóstico de câncer de mama, identificaram 7,8% de 

tumores adicionais na mama ipsilateral e 1,7% de tumores adicionais na 

mama contralateral. 0,8% das lesões adicionais encontradas na RM e 

negativas ao US second look não puderam ser investigadas por biópsia 

guiada por RM em virtude do atraso que gerariam no estabelecimento do 

tratamento. Este estudo demonstra que os métodos de investigação destes 



35 

 

achados adicionais precisa ser disponível e rápido, do contrário, atrasará a 

instituição da terapêutica da lesão já conhecida. 

No presente estudo, 80% dos casos em que foi identificado achado 

suspeito na mama contralateral foram submetidos a ultrassonografia second 

look e em apenas 01 (25%) não houve identificação de achado 

correspondente. Das alterações investigadas (3), 1 (33,3%) teve resultado 

positivo para malignidade, sendo esta taxa compatível com a classificação 

BI-RADS® recebida, que compreende lesões com chance entre 2-95% de 

malignidade (American College of Radiology-ACR 2013).  

Embora seja uma amostra pequena, 75% das lesões contralaterais 

suspeitas à RM foram caracterizadas na ultrassonografia second look, um 

percentual comparável àquele encontrado por HONG et al. (2015) que, ao 

avaliar por second look 108 pacientes com 121 lesões suspeitas à RM, 

encontraram correspondente ultrassonográfico em 86,8% (105) das lesões. 

Destas 27,9% foram comprovadas como malignas e as demais 72,4% 

obtiveram resultado benigno. Em 13,2% (16) das lesões não foi possível 

encontrar um achado com correspondência inequívoca à US e as pacientes 

foram seguidas, sendo em 02 casos confirmado o diagnóstico de carcinoma 

ductal invasivo após 30 meses de seguimento clínico.  

Trabalho prévio realizado na mesma instituição demonstrou que a RM 

é o exame de imagem que maior acurácia para determinar o tamanho do 

tumor quando comparado com o anatomopatológico, método padrão ouro 

(FRANÇA et al. 2017). Além de informações sobre tamanho e relações do 

tumor, a RM fornece ainda imagens tridimensionais que auxiliam o 
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mastologista no entendimento da relação de volume entre o tumor e a 

mama, assim como as distâncias em relação à musculatura da parede 

torácica, papila e pele. 

No presente estudo a RM determinou mudança de conduta 

terapêutica em 23% das pacientes submetidas a RM das mamas e em 

35,7% esta mudança ocorreu de cirurgia conservadora para mastectomia. 

Estudo retrospectivo de 160 pacientes conduzido por FRANÇA et al. (2017) 

identificou a RM como fator determinante para a mudança de conduta 

terapêutica em 14,4% dos casos, uma taxa inferior ao encontrado na atual 

investigação. Entretanto naquele trabalho não se observam referências 

acerca do status da axila, um dado importante para indicação de 

quimioterapia neoadjuvante e possível mudança de conduta. Aliado a isso, 

trata-se de um estudo retrospectivo sem relato de homogeneização de 

conduta por um mesmo avaliador.    

GONZALEZ et al. (2014) ao avaliar 220 pacientes submetidas a RM 

pré tratamento de câncer de mama observou alteração na indicação de 

tratamento em 40 (18%) pacientes. Em 22 a cirurgia conservadora foi 

alterada para mastectomia, em 15 mulheres o esvaziamento axilar foi 

determinado ao invés da investigação do linfonodo sentinela intraoperatória 

e em 01 paciente a conversão foi da mastectomia para a cirurgia 

conservadora após a realização do exame de imagem.  

 A taxa de mudança de conduta no estudo de MUKHERJEE et. al. 

(2016) foi superior ao encontrado em nossa amostra, sendo de 66% para o 

primeiro avaliador e 41% para o segundo avaliador e a alteração mais 
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comum foi a mudança de cirurgia conservadora para mastectomia. 

Em nosso trabalho, 60% dos casos de conversão para mastectomia o 

impacto foi considerado positivo, uma vez que houve correlação entre os 

achados de imagem e os dados pós cirúrgicos, corroborando os achados da 

RM; nos demais 40%, o impacto foi considerado negativo pois os achados 

da RM não obtiveram correspondência no anatomopatológico da peça 

cirúrgica.  

PIANA et al. (2012) em revisão sistemática da literatura avaliaram o 

impacto da RM no planejamento cirúrgico do câncer de mama e 

encontraram uma taxa de conversão apropriada para mastectomia em 8,3% 

dos casos e inapropriada em 1,7%, considerando a análise histopatológica 

subsequente.  

Em nosso estudo a taxa de conversão apropriada para mastectomia 

foi de 4,9% e a inapropriada, de 3,3%. Em 01 paciente a RM levou a uma 

cirurgia conservadora mais extensa em virtude das dimensões do tumor 

vistas ao método, que era superior aos exames convencionais, e o 

anatomopatológico da peça cirúrgica foi concordante com os valores 

medidos na RM. Em ambas as situações em que a mastectomia foi 

considerada inapropriada, a RM sugeriu doença multicêntrica que não foi 

investigada no pré operatório. Tal achado corrobora a afirmação que, com 

os valores atuais de sensibilidade e especificidade, a RM não é capaz de 

substituir o estudo anatomopatológico para a comprovação diagnóstica da 

lesão adicional. Dessa forma, é recomendável que os achados adicionais de 

RM sejam confirmados por estudo anatomopatológico afim de evitar 
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abordagens cirúrgicas mais agressivas. Por outro lado, esta avaliação não 

incluiu fatores como risco familiar, vontade da paciente ou outras condições 

não relacionadas ao estadiamento que possam ter justificado a mudança de 

conduta nestes casos específicos. 

O emprego da RM na propedêutica permitiu a realização de cirurgia 

conservadora menos extensa em 01 paciente (1,6%), pois a mesma possuía 

uma área extensa de microcalcificações agrupadas na mama ipsilateral, 

submetidas a biópsia prévia com resultado benigno porém que gerava 

desconforto ao mastologista por sua distribuição e extensão. Antes da 

realização da RM, o mastologista consultado optaria por uma cirurgia que 

incluísse a área de microcalcificações e, após, ao não observar realce 

anômalo na topografia, pôde direcionar o procedimento para a lesão com 

diagnóstico estabelecido. 

LONDERO et al. (2012) avaliaram 227 lesões de alto risco 

diagnosticadas por biópsia e submetidas a RM das mamas, notando que, de 

72 (32%) que não apresentaram realce pelo meio de contraste, apenas 3% 

teve o diagnóstico modificado para carcinoma após exérese cirúrgica e 

todas eram carcinomas ductais in situ de baixo grau. Dentre as 155 que 

apresentaram realce, 18% delas foram reclassificadas como malignas após 

exérese cirúrgica. Estes dados permitem ao mastologista, a depender do 

contexto clínico da paciente, uma conduta conservadora diante de lesões de 

baixa suspeição aos métodos de imagem convencionais com biópsia 

negativa e ausência de realce anômalo à RM. 

O desempenho da RM na identificação de lesões de maior 
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agressividade biológica também foi descrito por KUHL et al. (2007b) ao 

avaliar 167 pacientes com diagnóstico de CDIS por RM e MMG, observando 

que apenas em 12 casos (7,0%) o carcinoma era visualizado apenas à MMG 

e destes 10 (83%) não eram lesões de alto grau, demonstrando que mesmo 

os tumores in situ podem ser identificados ao método, em especial os 

tumores de alto grau.   

 O único fator pesquisado neste trabalho que apresentou correlação 

estatisticamente significativa  com a mudança de indicação terapêutica foi a 

idade, observando-se média de idade superior nas pacientes que foram 

submetidas a alteração de conduta. Os demais fatores pesquisados como 

subtipo histológico, classificação imunofenotípica, antecedentes familiares 

de neoplasia de mama ou morfologia das lesões nos exames convencionais 

não apresentaram correlação estatisticamente significativa com a alteração 

da terapêutica. 

 A média de idade das pacientes que foram submetidas a mudança de 

tratamento foi superior. Dentre as pacientes com idade superior a 70 anos, 

60% foi submetida a mudança de conduta, sendo 2 (66,6%) em virtude da 

RM ter identificado lesão de dimensões superiores aos exames 

convencionais, confirmada no pós operatório, e em 1 (33,3%), a RM 

encontrou doença multicêntrica, não comprovada na peça cirúrgica. 

 Este achado é discordante na literatura disponível, onde em geral se 

encontra maior benefício do uso da RM em pacientes na pré menopausa, 

como no estudo de DEBALD et al. (2015) que, avaliando 1102 pacientes 

submetidas a ressonância pré operatória, demonstrou como fatores 
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relacionados à maior chance de encontrar focos adicionais de tumor na 

mama índex: carcinoma lobular, status pré menopausa e com alta densidade 

do parênquima mamário à mamografia. Estudo conduzido por BARCO et. al. 

(2016) identificou idade <50 anos e carcinoma lobular como fatores 

significativamente associados com a presença de focos adicionais de 

doença identificados à RM.  Ao investigar fatores associados 

especificamente ao achado de tumores contralaterais, DE GLAS et al. 

(2015) analisaram 194.898 pacientes com diagnóstico de câncer de mama 

identificou associação de carcinoma lobular e idade (p<0,002 para pacientes 

com idade >75 anos quando comparadas com as <50 anos) como fatores 

associados com maior risco de lesão na mama contralateral. Embora não 

tenha avaliado a mudança de conduta, seus resultados podem ser 

comparáveis uma vez que o achado de lesões adicionais é um dos fatores 

que pode implicar alteração na indicação terapêutica. 

 Em nosso estudo, foram incluídas 15 pacientes com idade inferior a 

40 anos e destas, apenas 1 (6,7%) teve sua conduta alterada após o uso da 

RM. Na amostra, apenas 1 paciente foi diagnosticada com o imunofenótipo 

luminal A; as demais eram luminal B (9 / 60%) ou triplo negativo (5 / 33,3%). 

Estes imunofenótipos (luminal B e triplo negativo), em geral, estão 

associados a nódulos bem definidos nos exames de imagem, irregulares nos 

luminais e redondos nos triplo negativos (NAVARRO et al. 2017).  

 Em contrapartida, os imunofenótipos associados a multicentricidade e 

multifocalidade no estudo conduzido por GRIMM et al. (2015) foram os 

luminais B e HER2. No entanto, em nosso trabalho, no grupo de pacientes 
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com idade inferior a 40 anos em nosso estudo, a RM encontrou alteração 

suspeita de multifocalidade em 3 casos, não confirmados por estudo 

histológico antes do tratamento, gerando mudança de conduta em apenas 1 

caso. Não foi detectada suspeita de multicentricidade ou bilateralidade neste 

grupo.  

Os carcinomas lobulares tiveram maior percentual de mudança de 

conduta (50%) em nossa avaliação, mas essa diferença não foi 

estatisticamente significativa provavelmente em virtude do pequeno número 

pequeno de pacientes na amostra. 

Os resultados deste trabalho devem ser considerados no contexto de 

algumas limitações. O crescente uso da quimioterapia neoadjuvante na 

prática clínica é percebido na amostra estudada (34,4%), inviabilizando a 

comparação das dimensões do tumor nos exames de imagem e no 

anatomopatológico da peça cirúrgica (padrão ouro) bem como da 

confirmação de multifocalidade / multicentricidade dos casos não 

investigados antes da instituição da terapêutica. O estudo foi limitado ainda 

pelo número reduzido de pacientes incluídas no estudo, dificultando a 

obtenção de valores estatisticamente significativos. Atribui-se a isso o 

período relativamente curto de coleta e a dificuldade na aplicação do termo 

de consentimento livre e esclarecido. Mesmo em se tratando de estudo 

observacional, não intervencionista, por vezes as pacientes convidadas se 

sentiram inseguras de participar. A indisponibilidade das imagens de todos 

os exames convencionais, uma vez que parte deles não foi realizado na 

instituição, e a não investigação de algumas lesões adicionais vistas à RM 
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também foram fatores limitantes do estudo pois, por vezes, o avaliador 

necessitava destas informações para definir melhor a conduta após a RM.  

 Ainda existe uma grande controvérsia na literatura relacionada ao uso 

rotineiro da RM das mamas para estadiamento e planejamento terapêutico 

em pacientes com câncer de mama. Apesar da RM ter maior acurácia que 

os métodos convencionais na avaliação da extensão da doença e diversos 

estudos retrospectivos terem mostrado benefício desta modalidade, os 

primeiros estudos prospectivos realizados (MONET e COMICE trials) não 

demonstraram benefício da RM em termos de redução nas taxas de 

reoperação, margens positivas, sobrevida ou recorrência local (TURNBULL 

et al. 2010; PETERS et al. 2011; OBDEIJN et al. 2013; SUNG et al. 2014). 

Isto se deve principalmente a problemas metodológicos destes trabalhos, 

principalmente relacionados à inclusão de centros com pouca experiência 

com o método e à ausência de investigação pré-operatória dos achados da 

RM. Além disso, existem muitos fatores relacionados ao tratamento e à 

técnica cirúrgica que podem influenciar estes resultados. Por exemplo, 

MCCAHILL et al. (2012) demonstraram que existe uma variação substancial 

nas taxas de reoperação após cirurgias conservadoras entre diferentes 

cirurgiões e diferentes instituições, o que poderia prejudicar a análise do 

impacto da RM utilizando este tipo de desfecho.  

Recentemente, um trabalho observacional multicêntrico internacional 

vem sendo conduzido (Multicenter International Prospective MetaAnalysis 

[MIPA] Trial) para avaliar o uso da RM pré-operatória na prática clínica em 

centros de referência no tratamento do câncer de mama e seus resultados 
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preliminares foram apresentados no Congresso Europeu de Radiologia 

(TRIMBOLI et al. 2017). Neste estudo, foram avaliadas até o momento 1224 

pacientes com câncer de mama que realizaram RM pré-operatória e 1201 

pacientes que não realizaram. Das pacientes candidatas a cirurgia 

conservadora, a RM não alterou o planejamento cirúrgico em 73%, indicou 

cirurgia mais extensa em 12,5% e menos extensa em 12,7%. Apesar no 

número de mastectomias ter sido maior no grupo que realizou RM, os 

autores demonstram que a grande maioria dos casos já tinha indicação de 

mastectomia mesmo antes da realização do exame. Neste estudo, a taxa de 

reoperação foi superior no grupo que não realizou RM quando comparado 

com o grupo que realizou RM pré-operatória (13,4% x 8%; p<0,001). 

O presente estudo demonstra que a RM tem papel importante no 

estadiamento pré-operatório em nosso meio, modificando o planejamento 

terapêutico em cerca de 1/4 dos casos, com impacto positivo na grande 

maioria deles. A tendência atual é que a RM seja indicada para grupos 

específicos que possam apresentar maior benefício. Além disso, algumas 

considerações devem ser lembradas quando a RM for solicitada para o 

planejamento terapêutico: os achados da RM com impacto no tratamento 

devem ser preferencialmente confirmados histologicamente; deve haver 

possibilidade de realizar biópsia ou localização pré-operatória guiada por RM 

para as lesões identificadas apenas por este método; a investigação dos 

achados da RM não devem atrasar o tratamento; e as alterações no 

tratamento devem ser discutidas com equipe multidisciplinar, incluindo 

radiologistas, patologistas, mastologistas, oncologistas e radioterapeutas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

1 A ressonância magnética das mamas determinou mudança de 

conduta em 23% dos casos estudados, principalmente por aumento 

das dimensões aferidas do tumor e por identificação de lesão 

adicional na mama índex ou contralateral. Em 85,7% o impacto da 

RM na mudança de indicação terapêutica foi considerado positivo, 

pois houve confirmação dos achados suspeitos no estudo 

anatomopatológico.  

2 A idade foi o único fator que apresentou correlação estatisticamente 

significante com a alteração de conduta terapêutica determinada pela 

RM. Fatores como história familiar, subtipo histológico, imunofenótipo 

e morfologia da lesão nos exames convencionais não apresentaram 

correlação significativamente estatística com a mudança de conduta 

após a realização da RM, principalmente por conta do pequeno 

número de pacientes nos subgrupos analisados. Estudos com maior 

poder estatístico devem ser realizados em busca de fatores inerentes 

à paciente ou ao tumor para estratificar os grupos de maior benefício 

para o uso da RM no estadiamento do câncer de mama. 
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Anexo 1 - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa-CEP 

 

 

 



 

 

Apêndice 1 - Ficha de Coleta de Dados 

 

 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

NOME  

RGH  

IDADE  

HISTÓRIA FAMILIAR DE 

CÂNCER DE MAMA 

(0) Não 

(1) Sim, parente de 1o grau 

(2) Sim, parente de 2o grau 

(3) Não encontrado 

CARCINOMA DE MAMA 

PRÉVIO 

(0) Não 

(1) Sim  

(2) Não encontrado 
 

DADOS ANATOMOPATOLÓGICOS DA LESÃO PRINCIPAL 

TIPO HISTOLÓGICO (1) Benigno  

(2) CMI Tipo Não Especial  

(3) CLI 

(4) CDIS  

(5) Outro 

IMUNOFENÓTIPO (1) Luminal A 

(2) Luminal B  

(3) HER 2  

(4) Triplo Negativo 
 

DADOS DO EXAME FÍSICO 

MAMA DA LESÃO PRINCIPAL (1) Não palpa lesões  

(2) Nódulo : _____ mm  

(3) Retração da papila  

(4) Espessamento cutâneo 

(5) Outro 

MAMA CONTRALATERAL (1) Não palpa lesões  

(2) Nódulo : _____ mm  

(3) Retração da papila  

(4) Espessamento cutâneo 

(5) Outro 

AXILA (1) Livre 

(2) Linfonodomegalia 
 



 

 

DADOS DA MAMOGRAFIA 
TIPO DA LESÃO PRINCIPAL (1) Nódulo  

(2) Distorção  

(3) Assimetria  

(4) Microcalcificações  

(5) Não identificada 

MAMA (1) Direita 

(2) Esquerda 

LOCALIZAÇÃO (1) QSL (2) QIL (3) QIM  

(4)QSM (5) JQQSS  

(6) JQQLL (7) JQQII  

(8) JQQMM (9) RRA  

(10) Outro 

 

TAMANHO DA LESAO PRINCIPAL NA 

MAMOGRAFIA 

 

 

DADOS DA ULTRASSONOGRAFIA 

TIPO DA LESÃO PRINCIPAL (1) Nódulo  

(2) Distorção  

(3) Não visualizada  

(4) Não tem US 

MAMA (1) Direita 

(2) Esquerda 

LOCALIZAÇÃO (1) QSL (2) QIL (3) QIM  

(4)QSM (5) JQQSS  

(6) JQQLL (7) JQQII  

(8) JQQMM (9) RRA  

(10) Outro 

 

TAMANHO DA LESAO PRINCIPAL NA 

ULTRASSONOGRAFIA 

 

 

EXTENSÃO DA LESÃO PRÉ RM 

DIAGNÓSTICO POR EXAMES 

CONVENCIONAIS 

(1) Lesão única  

(2) Multifocal  

(3) Multicêntrica  

(4)   Bilateral 

PROPOSTA TERAPÊUTICA (1) Cirurgia conservadora  

(2) Mastectomia  

(3) Quimioterapia neoadjuvante 

(4) Outro: _______ 



 

 

DADOS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

TIPO DA LESÃO PRINCIPAL (1) Nódulo  

(2) Área de realce não nodular 

 

MAMA (3) Direita 

(4) Esquerda 

LOCALIZAÇÃO (1) QSL (2) QIL (3) QIM  

(4)QSM (5) JQQSS  

(6) JQQLL (7) JQQII  

(8) JQQMM (9) RRA  

(10) Outro 

 

TAMANHO DA LESAO PRINCIPAL NA 

ULTRASSONOGRAFIA 

 

HOUVE DIFERENÇA ENTRE AS 

DIMENSÕES COM RELAÇÃO AOS 

EXAMES CONVENCIONAIS? 

 

(1) Não  

(2) Sim, < 1 cm  

(3) Sim, > 1 cm 

RM ENCONTROU LESÕES 

ADICIONAIS? 

(1 ) Não  

(2) Sim, uma lesão  

(3) Sim, mais de uma lesão 

SE SIM, EM QUAL MAMA? (1) Ipsilateral 

(2) Contralateral 

REALIZOU INVESTIGAÇÃO 

ANATOMOPATOLÓGICA DA LESÃO 

ADICIONAL? 

(1) Não 

(2) Sim, resultado positivo para câncer 

(3) Sim, resultado negativo para câncer 

 COMO INVESTIGOU A LESÃO 

ADICIONAL? 

(1) Core biopsy guiada por US 

(2) Core biopsy guiada por MMG 

(3) Mamotomia por MMG 

(4) Excisão cirúrgica 

RESULTADO DA PATOLOGIA DA 

LESÃO ADICIONAL 

(1) Benigno 

(2) CMI NST 

(3) CLI 

(4) CDIS  

(5) Outro 

PROPOSTA TERAPÊUTICA APÓS DO 

USO DA RM 

 

( 1 ) Cirurgia conservadora  

( 2 ) Cirurgia conservadora mais extensa  

( 3 ) Mastectomia  

( 4 ) Quimioterapia neoadjuvante 

( 5 ) Sim, cirurgia contralateral  

(7) Cirurgia menos extensa  

 
 



 

 

 
A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

MUDOU A CONDUTA? 

(1) Não  

(2) Sim 

COMO A RM MUDOU  

A CONDUTA?  

 

(1) Não mudou  

(2) Sim, biópsia adicional  

(3) Sim, cirurgia conservadora mais extensa  

(4) Sim, mastectomia 

(5) Sim, quimioterapia neoadjuvante 

(6) Sim, cirurgia contralateral  

(7) Sim, Cirurgia menos extensa  

(8) Esvaziamento da axila 

Qual o impacto da RM na conduta 

terapêutica 

 

(1)Positivo 

(2)Negativo 

(3)Não houve 
 

DADOS PATOLÓGICOS PÓS CIRÚRGICOS 

DATA  

TAMANHO DA LESÃO PRINCIPAL 

MICROSCOPIA: 

 

PRESENÇA DE LESÃO ADICIONAL 

DETECTADA?  

 

(1) Sim ____ mm  

(2) Não 

 
 

 



 

 

Apêndice 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 


