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Carcinoma Ductal In Situ: Achados Mamográficos e Suas Características 
Radiológicas 

 
Resumo  
 
 A partir das descobertas dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen em 1895, 

houve um avanço na medicina diagnóstica com a descoberta de certas patologias. 

Em relação à mama pode se observar as lesões e a localização das neoplasias 

mamárias com estudos inicialmente feitos em peças cirúrgicas e que tem sido um 

marco para o contínuo avanço do tratamento de pacientes com câncer de mama, e 

se o diagnóstico for feito na fase inicial há uma grande chance de cura. Através da 

visualização por meio da mamografia é detectado o carcinoma ductal pelos seus 

aspectos como as microcalcificações. Através da visualização por meio da 

mamografia é detectado o carcinoma ductal pelos seus aspectos como as 

microcalcificações, pode se determinar o potencial de malignidade, visto que a 

mamografia é de fundamental importância para o diagnóstico precoce do câncer de 

mama e que atinge com frequência as mulheres em todo o mundo. 
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Introdução  
 
 De acordo com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de 

Medicina, nas últimas décadas têm ocorrido em todo o mundo um aumento da 

incidência do câncer de mama e a mortalidade associada à neoplasia decorrente 

desta doença. O diagnóstico precoce, além de diminuir a mortalidade, possibilita, 

muitas vezes, um tratamento conservador com chances de cura semelhantes às de 

um tratamento mais radical. O carcinoma quando diagnosticado na fase in situ é 

potencialmente curado com tratamento por mastectomia, em aproximadamente 98% 

dos casos. O rastreio mamográfico é plenamente aceito e estudos demonstraram 

redução na mortalidade de cerca de 24% nas mulheres entre 40-49 anos e 30% nas 

pacientes com mais de 50 anos, submetidas a este programa VIANNA, 2002.  

 
Objetivos 
 
 O objetivo deste estudo é abranger com clareza a importância da investigação 

do diagnóstico precoce do câncer de mama, em especial aos que podem surgir das 



microcalcificações que dão origem ao carcinoma ductal in situ - CDIS, através da 

imagem mamografica. E que a utilidade da radiografia para estudo do câncer de 

mama foi descrita pelo médico cirurgião Albert Salomon (1913). 

 
Metodologia  
 
 Este estudo envolve somente dados de domínio público, ou seja, apenas 

revisão bibliográfica, sem envolvimento de seres humanos ou animais. Constitui-se 

de etapas ordenadamente dispostas, de maneira lógica e racional, as quais serão 

aplicadas de formas convenientes para o projeto em questão, com planejamento da 

Investigação através da coleta de dados e análises dos resultados. Por fim, a 

elaboração da conclusão FONTELLES, 2009. 

 
Revisão de literatura 
 
 Depois da descoberta dos raios X por Roentgen, Albert Salomon (1913) foi o 

primeiro a descrever a utilidade da radiografia no estudo do câncer de mama. 

Observou microcalcificações associadas à malignidade e correlacionou achados 

radiográficos macroscópicos e microscópicos OKUMO et al 2010; MARTINS et al, 2010; BASSET,2000.  

 O câncer possui crescimento desordenado de células que invadem tecidos e 

órgãos podendo se espalhar para outras regiões do corpo, tendo assim uma 

metástase MS/INCA, (1996, 2011). O tipo de câncer que mais acomete as mulheres 

e a principal causa de morte por esta doença, é o de mama. Quando o diagnóstico é 

feito tardiamente há uma piora na doença VAN de Graff, 2003. E o CDIS pode progredir 

para carcinoma invasor, assim, não tratar parece ser o mesmo que não prevenir 

doença invasora ARAÚJO et al, 2013.  

 A estimativa do Ministério da Saúde (MS) em 2012 apresentam 52.680 novos 

casos de câncer de mama no Brasil. A região sudeste é a que lidera este ranking 

com percentual de 56%. Sendo esta região mais populosa do território brasileiro 

assim constam estatísticas do IBGE com referência em 01 de julho de 2012 tendo 

81.565.983 habitantes perfazendo um percentual de 42%.  

 Os fatores de risco para a ocorrência do câncer de mama estão associados 

com fatores genéticos mutações dos genes BRCA1 e BRCA2, histórico familiar, 

menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade. Também são fatores de risco o 

tabagismo e consumo de álcool. E que o sexo feminino é mais acometido pelo 

câncer de mama BARRETO, et al, 2006; STEIN, et al, 2009;  MARQUES, et al, 2011. 



 Sendo as calcificações mamárias depósitos de cálcio que se mobilizam do 

sangue para os tecidos, e que a formação do câncer de mama pode estimular a 

formação das calcificações. Porém, em alguns tumores o cálcio está em áreas de 

necrose. Em outros pode ser produzidos pelas células do tumor. O mecanismo exato 

ainda não é totalmente esclarecido MARTINS, et al, 2010. E a mamografia tem 

sensibilidade entre 88% e 93,1% e especificidade entre 85% e 94,2% e a utilização 

desse exame como método de rastreamento reduz a mortalidade em 25% BRASIL, 2007; 

Yang TL et al, 2013. 

 
Carcinoma Ductal In Situ (CDIS)  

 
 O CDIS engloba um grupo heterogéneo de lesões malignas com origem nas 

células epiteliais dos ductos mamários que, ao contrário do carcinoma invasivo, não 

invadem a membrana basal. É considerado como malignidade, pois é lesão distinta 

da mama com potencial para se tornar um câncer invasivo. Os CDIS são divididos 

em dois grandes grupos: CDIS tipo comedo (figura 3A) e CDIS tipo não comedo 

(figura 3B). O grau nuclear é também uma importante característica histológica. A 

heterogeneidade deste carcinoma prende-se com a existência de diferentes subtipos 

histológicos de CDIS: sólidos, cribiformes, papilares e micropapilares BASSET, 2000; 

OLIVEIRA, 2000; VIANNA, 2005; BONTRAGER, 2010; BRANDÃO, 2012; MS/INCA, 2012. 

 

 

 

 

 
 
Fig.3 - A, comedocarcinoma com ductos dilatados de lâminas sólidas de 
células malignas. Os ductos maiores sofreram necrose central e 
calcificações (seta). Em B, CDIS não comedo, tipo micropapilar. . Um ducto 
dilatado é revestido por múltiplas projeções papilares, que não possuem 
hastes fibrovasculares. Veem-se restos necróticos na luz. 
Fonte: BASSET, 2000. 

 

 Segundo MARTINS, et al (2010) os focos das microcalcificações mamárias 

são frequentemente detectados nas mamografias de rastreamento e podem 

representar um câncer de mama. Os achados mamográficos estão de acordo com a 

classificação Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS©), publicação da 

quarta edição do Colégio Americano de Radiologia. Consiste na padronização dos 

laudos mamográficos assim descritos e observados na tabela I a seguir: 

A B 



Tabela I- Categoria BI-RADS© no laudo e recomendações de conduta. Uma 

versão adaptada e parâmetros técnicos para programação de ações precoce do 

câncer de mama, INCA, 2006. 

Fonte: INCA/MS RJ, 2010. 
 

Características Radiológicas do CDIS 

 
 VIANA e colaboradores, (2002 e 2011) relatam que a mamografia além de 

identificar as calcificações, permite o estudo das suas formas e distribuição. Para 

analise das microcalcificações existem critérios tais como: tamanho, número, formas, 

densidades e distribuição. Segundo o Ministério da saúde as microcalcificações com 

o tamanho igual ou menor que 0,5 mm sugerem malignidade e as maiores são 

sugestivas de benignidade. E quanto maior for o número de microcalcificações maior 

é a suspeita de malignidade. As formas podem ser puntiformes, lineares, 

ramificadas. A densidade varia dentro e entre as partículas. E por fim a distribuição 

das microcalcificações que sugere malignidade são em geral unilaterais, podendo 

estar agrupadas num pequeno setor mamário ou dispostas em trajeto ductal. 

 Segundo as literaturas, SCARANELO, et al (2004) e MS/INCA, (2000) para 

análise das microcalcificações é aconselhável para um raciocínio lógico utilizar a 

classificação morfológica de valor crescente proposta pela Dra. Michèle Le Gal 

(1984) observada na tabela II e na figura 4. 

Tabela II- Classificação Morfológica de Michèle Le Gal 

Fonte: SCARANELO, 2004. 

CATEGORIA 
BI-RADS 

INTERPRETAÇÃO 
RISCO DE 
CÂNCER 

RECOMENDAÇÃO 

0 Inconclusivo - Avaliação adicional por imagem ou 
comparação com exames anteriores 

1 Sem achados 0,05% Rotina de rastreamento 

2 Achados benignos 0,05% Rotina de rastreamento 

3 Achados provavelmente benignos Até 2% 
Inicialmente repetir em 6 meses 

(eventualmente biopsia) 

4(A,B,C) Achados suspeitos de malignidade > 20% Biópsia 

5 
Achados altamente sugestivos de 

malignidade 
> 75% Biópsia 

6 
Biópsia prévia com malignidade 

comprovada 
100% - 

Classificação Morfológica de Michèle Le Gal (1984) 

Tipo Microcalcificações-Morfologia % de Malignidade 

TIPO I Anulares, redondas, discoides, com centro lucente Todas são benignas 

TIPOII Redondas, isodensas, uniformes. 22% são malignas 

TIPO III Puntiformes, tipo "poeira", difícil identificação. 40% são malignas 

TIPO IV Irregulares, poliédricas, tipo "grão de sal”. 66% são malignas 

TIPO V Vermiculares, ramificadas, em forma de letras. Todas são malignas 



Fig.4- Forma das microcalcificações: A) Arredondadas; B) Puntiformes; C) 
Irregulares; D) e E) Lineares, vermiculares e ramificadas.  
Fonte: BRASIL, 2007. 
 

 Nos relatos feitos por BASSET, (2000) destaca uma característica importante 

do CDIS, que é a distribuição das calcificações. Ficam dispostas de maneira linear, 

ramificada ou segmentar. E que o arranjo depende da localização anatômica da 

lesão, provavelmente distribui-se numa linha em direção ao mamilo, (Figura 5). 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.5- Distribuição das calcificações que estão nos ductos maiores e os 
padrões lineares estendem-se em direção ao mamilo (seta em curva).  
Fonte: BASSET, 2000. 

 

Critérios para um exame mamográfico de qualidade 

 
 Os fatores aos quais influenciam na qualidade de um exame mamográfico são 

as diferenças entre a mamografia convencional (analógica) e a digital. Porém, em 

comparações feitas por PISANO, et al (2005) e estudos realizados por FIALHO 

(2008) conclui-se que para o rastreamento de câncer de mama as duas técnicas são 

similares. Porém a acurácia da digital foi maior. De qualquer forma, a mamografia 

digital substituirá à analógica, pois é a que mostra índices de mais baixa taxa de 

retornos e melhor logística de trabalho. Outros fatores para o melhor diagnóstico 

incluem compressão mamária, pois dissocia estruturas, diminui sua densidade e 

imobiliza a mama evitando assim distorções, borramentos e artefatos como dobras 

de tecido na imagem. A portaria 453 da ANVISA que rege as normas radiológicas 

dita que a força de compressão do dispositivo deve estar entre 11 e 18 kgf ANVISA, 

PORTARIA 453. A importância da compressão pode ser observada na figura 1 trazendo a 

lesão mais próxima do receptor de imagem (RI). 



 

 

 

 

Fig. 1- Efeitos da compressão da mama: diminuição da espessura do tecido 
e estruturas mais próxima do R.I.  
Fonte: BONTRAGER, 2010. 

 

As técnicas de rotina padrão para exame das mamas é a incidência crânio 

caudal conforme a figura 2A onde a papila mamária deve estar paralela ao filme. A 

gordura retromamária deve ser vista em todos os exames, tendo boa visibilidade dos 

quadrantes mediais e laterais; na incidência Média Oblíqua Lateral (figura 2B), a 

qual deverá incluir o músculo grande peitoral até altura da papila e sulco infra 

mamário, as estruturas vasculares devem ser vistas em regiões de parênquima 

denso e a mama não deve estar pêndula. Já a região axilar é importante para 

visualização também da cadeia de linfonodos. Em ambas as incidências as mamas  

devem estar simétricas. Caso haja suspeita de microcalcificações, densidade 

assimétrica ou nódulo realiza-se uma incidência complementar denominado de 

magnificação com compressão seletiva (figura 2C) BONTRAGER, 2010; BRASIL, 2007. 

 

 

 

 

 

Fig.2- Posicionamentos mamográficos das incidências Crânio caudal (A), 
Média oblíqua lateral (B) e magnificação com compressão seletiva (C).  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Além dos critérios acima citados, há a importância na periodicidade na 

realização do exame mamográfico. Segundo o INCA, (2003) e BRASIL/MS, (2009), 

preconiza-se que as mulheres, com 40 anos ou mais, devem realizar o exame 

clínico das mamas anualmente. Além disto, toda mulher, entre 50 e 69 anos, deve 

fazer uma mamografia a cada dois anos. As mulheres com caso de câncer de mama 

na família (mãe, irmã, filha etc.) diagnosticada antes dos 50 anos, ou aquelas que 

tiverem câncer de ovário ou câncer em uma das mamas, em qualquer idade, devem 

realizar o exame clínico e mamografia, a partir dos 35 anos de idade, anualmente. 

A B C 



Resultados 

 

 De acordo com as literaturas consultadas a mamografia é eficaz para o 

rastreamento do câncer de mama. Sendo que o carcinoma ductal in situ é 

considerado lesão pré-invasiva verdadeira. De acordo com o cálculo de auditorias 

médicas, em relação às diferenças de Carcinoma Ductal in Situ (CDIS) e do 

carcinoma lobular in situ (CLIS), que é fator de risco para o carcinoma de mama, o 

CDIS é considerado malignidade. Portanto, a mamografia desempenha um papel 

chave na detecção do CDIS por ser uma lesão que geralmente não é palpável, pois 

costuma ser identificada por microcalcificações na imagem mamografica BASSET 2000; 

SALLES, 2005. Para Bontrager (2010), a mortalidade causada pelo câncer de mama 

pode ser diminuída por exames de mamografia periódicos, visto que muitas lesões 

mamárias podem ser detectadas antes de se tornarem sintomáticas.  

 

Considerações Finais 

 
 O rastreamento para o câncer de mama é o papel fundamental da 

mamografia. É indiscutível e confiável para a detecção precoce do câncer de mama. 

E a intervenção da doença em mulheres assintomáticas com achados monográficos 

sugestivos de malignidade antes mesmo de manifestações clínicas, pelo menos dois 

anos antes de atingir um tamanho detectável pela palpação. Implicando assim na 

redução da mortalidade causada pelo diagnóstico tardio e eficácia para detectar o 

CDIS VIEIRA, et al, 2010; ACR, 2003; JUNIOR, et al, 2007; STEIN, et al, 2009.   

 SALLES et al (2006), com base em seus dados e conhecimentos científicos 

adquiridos nos últimos anos, afirmam que o diagnóstico mamográfico precoce 

permite opções terapêuticas mais conservadoras para a mama em pacientes com 

diagnostico de CDIS, diminuindo custos e melhorando a qualidade de vida. 
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