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1. RESUMO 

Segundo estatísticas do INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as 

mulheres no mundo, representando 22% dos novos casos a cada ano. A 

tomossíntese é uma tecnologia coadjuvante na detecção precoce do câncer de 

mama. Junto aos demais métodos de diagnósticos existentes, alia menor tempo de 

exame e menor dose de radiação à paciente, representando maior probabilidade de 

cura, tratamentos mais específicos, redução na quantidade de pacientes 

reconvocadas e biópsias desnecessárias. 

 



2. INTRODUÇÃO 

Segundo estatísticas do INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva1, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as 

mulheres no mundo, representando 22% dos novos casos a cada ano. No Brasil as 

taxas de mortalidade ainda são muito altas porque a doença ainda é diagnosticada 

em estágio avançado. Em 2011, 13.225 mulheres e 120 homens morreram em 

decorrência da doença e a estimativa de novos casos para 2014 é de 57.120. 

O uso de novas tecnologias como a tomossíntese no diagnóstico por imagem 

contribui para o diagnóstico mais preciso e precoce da doença, apresentando uma 

probabilidade favorável e um elevado percentual de cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama (acesso 

22/03/2014) 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama


3. OBJETIVOS 

 Esse trabalho tem a finalidade de mostrar os métodos de diagnóstico por  

imagem para o câncer de mama e mostrar a tomossíntese como nova ferramenta 

para o diagnóstico mais preciso e precoce dessa doença. 



4. METODOLOGIA 

 Este trabalho será uma revisão da literatura sobre tomossíntese, utilizando a 

base de dados de artigos científicos e livros. A revisão será de 1989 a 2013, com as 

palavras-chave: tomossíntese, câncer de mama, diagnósticos por imagem. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Anatomia da mama 

As mamas tem seu desenvolvimento embrionário a partir de uma crista 

epitelial (ou linha láctea) formada no embrião, na linha da axila, que posteriormente 

desaparece e dá lugar a um broto epitelial da futura mama. Geralmente estão 

situadas a nível da segunda ou terceira costela e estendem-se até sexta ou sétima 

costelas. Horizontalmente situam-se da margem do esterno até a linha axilar 

anterior. A mama fica quase que totalmente sobre o músculo peitoral maior e ficam 

suspensas e fixas à fáscia muscular por cordões fibrosos denominados Ligamentos 

de Cooper. Quanto à forma, em humanos de ambos os sexos são cônicas, sendo 

pendulares no sexo feminino. (HAAGENSEN, 1989; BASSETT et al., 2000) 

A mama é recoberta por pele (0,5  a 2 mm de espessura) e possui uma 

estrutura discoide na sua face externa de cerca de 3 a 4 cm de espessura, 

denominada aréola, que contém glândulas sebáceas e sudoríparas. Os mamilos são 

estruturas que se projetam da parte central da aréola. O estroma é composto de 

tecido adiposo e conectivo fibroso denso e de células fibroblastos responsáveis 

pelos hormônios. Possui irrigação sanguínea e vasos linfáticos.  (BASEGIO, 2007; 

MITCHELL et al., 2012) 

“O parênquima mamário é dividido de 15 a 20 lobos. Cada lobo é drenado por 

um ducto coletor com múltiplos ramos, que terminam numa unidade ductal terminal 

lobular.” (BASEGIO, 2007) 

As mamas sofrem alterações proliferativas e involutivas ao longo da vida por 

perda ou ganho de peso, por alterações hormonais como menstruação, gestação e 

lactação e Terapia de Reposição Hormonal. (DUARTE, 2006; BASEGIO, 2007) 

A diferenciação radiológica da mama é permitida devido à diferença de 

densidades dos tecidos da sua composição: o tecido adiposo e os tecidos epitelial e 

conjuntivo. A mama sofre uma lipossubstituição do parênquima mamário que ocorre 

lenta e progressivamente. Sendo assim, a mama recebe a nomenclatura de acordo 

com a substituição adiposa: densas (quando não há substituição adiposa); 



heterogeneamente densas (substituição adiposa menor que 50%); 

predominantemente adiposa (substituição maior que 50%) e adiposa (substituição 

total). (DUARTE, 2006; BASEGIO, 2007) 

 



5.2 Carcinoma de mama 

O carcinoma de mama é uma neoplasia muito comum entre mulheres, 

causada por fatores genéticos e ambientais. Pode ser estimulado por fatores como 

tabagismo, exposição a radiações ionizantes, idade, consumo excessivo de álcool, 

sexo, ação e exposição hormonais (menarca, gestação, lactação e menopausa, 

ausência de gravidez ou primeira gravidez após os 35 anos), etnia, obesidade e 

hereditariedade de parentes de primeiro grau. (MITCHELL et al., 2012; TORTORA et 

al., 2012) 

5.2.1. Carcinoma ductal in situ 

 Responsável por 15 a 30% dos casos de carcinoma, apresenta-se geralmente 

por microcalcificações, é considerado de baixo grau e se não tratado pode evoluir 

para o carcinoma invasivo (1% ao ano). Geralmente caracterizado por hiperplasia 

epitelial de padrão cribriforme e micropapilar. O tipo e a agressividade são 

caracterizados histologicamente de acordo com as células acometidas e seus 

padrões morfológicos. Enquanto contido no ducto mamário é considerado não-

invasivo. O tratamento depende do grau, tamanho e margens, mas a excisão 

seguida de radiação tem boas taxas de cura. (DUARTE, 2006; MITCHELL et al., 

2012) 

5.2.2 Carcinoma ductal invasivo 

 Origina-se quando as células neoplásicas que estavam no ducto mamário 

invadem o estroma. Geralmente caracterizado por nódulo palpável e em casos mais 

avançados podem apresentar retração de pele e/ou mamilo. O nódulo é proveniente 

de um endurecimento do tecido mamário, uma fibrose intensa resultante de uma 

reação desmoplástica do tecido à invasão das células do carcinoma. A confirmação 

é feita por avaliação macro e microscópica da peça cirúrgica. Para um bom 

prognóstico e uma resposta terapêutica mais precisa, se faz necessário a 

classificação molecular com perfis de expressão gênica. (DUARTE, 2006; 

MITCHELL et al., 2012) 

 



5.2.3 Carcinoma lobular invasor 

 Corresponde de 10 a 15% dos tumores malignos de mama, é de difícil 

diagnóstico, pois pode ficar oculto em mamas densas, tem densidade radiológica 

próxima à do parênquima mamário e de visualização variável à mamografia, 

podendo aparecer como lesão espiculada e/ou distorção arquitetural focal. Tem 

como característica histológica células tumorais isoladas e infiltrantes dispostas em 

fila única. Um terço dos casos apresentam bilateralidade, devendo-se dar maior 

atenção à mama contralateral após o diagnóstico confirmado. (DUARTE, 2006; 

MITCHELL et al., 2012; BASSETT et al., 2000) 

5.2.4 Carcinoma medular 

 Geralmente apresenta-se com margens bem circunscritas (muitas vezes 

podendo simular um fibroadenoma) e apresenta um crescimento rápido. 

Histologicamente, apresenta um infiltrado linfocítico em torno das suas células. Por 

ter um crescimento rápido, geralmente é percebido pela paciente e diagnosticado 

quando já estão relativamente grandes, mas mesmo assim ainda tem um bom 

prognóstico após tratamento. (DUARTE, 2006; MITCHELL et al., 2012; BASSETT et 

al., 2000) 

5.2.5 Carcinoma colóide (ou mucinoso) 

 A principal característica do carcinoma colóide é a produção de mucina no 

citoplasma das suas células, que pode se acumular no estroma mamário formando 

uma lesão expansiva e bem circunscrita, resultando em uma massa mole à 

palpação. O prognóstico é muito bom se depois do estudo histológico for 

comprovado que cerca de 90% das células do tumor forem constituídas de muco, 

caso contrário o prognóstico é menos favorável. (DUARTE, 2012; BASSETT et al., 

2000) 

5.2.6 Carcinoma tubular 

 Histologicamente, apresenta uma estrutura tubular, de forma irregular e 

margens espiculadas, geralmente com menos de 2 cm de diâmetro. É semelhante a 

outras neoplasias à mamografia, devendo ter seu diagnóstico histológico 



comprovado. Tem o crescimento lento e excelente prognóstico. (DUARTE, 2012; 

BASSETT et al., 2000) 

5.2.7 Carcinoma (doença) de Paget 

  Caracterizado pela lesão eczematóide no mamilo proveniente da migração 

de células malignas de carcinoma intraductal para a pele do mamilo. Essa lesão 

pode apresentar-se crônica, úmida, descamativa e com presença de prurido e 

sangramento. Pode estar ou não associado a massa palpável e seu prognóstico 

depende da natureza do carcinoma de origem. (DUARTE, 2012; BASSETT et al., 

2000) 

 

  

 



5.3 Métodos de diagnósticos por imagem das mamas 

 Os métodos de diagnósticos por imagem desempenham importante papel na 

detecção precoce, diagnóstico e conduta quanto ao tratamento do câncer de mama. 

Vem sido aperfeiçoados ao longo do tempo com a intenção de reduzir o número de 

óbitos em mulheres assintomáticas, aumentar as opções terapêuticas e obter maior 

sucesso no tratamento e sobrevida. (CHALA; BARROS, 2007) 

5.3.1. Mamografia 

A mamografia continua sendo o método de imagem de primeira escolha no 

rastreamento do câncer de mama. O método de aquisição da imagem pode ser 

analógico ou digital, porém segundo CHALA; BARROS, 2007; apud PISANO et al., a 

eficácia de ambos métodos é similar. 

O que difere o modo analógico do modo digital é o método de obtenção da imagem, 

sendo o analógico (também conhecido por mamografia convencional) formado pela 

combinação écran-filme e o método digital é formado pelos receptores digitais. 

(CHALA; BARROS, 2007) 

No caso da mamografia convencional, o filme representa o receptor, o meio 

de visualização e armazenamento da imagem, o que gera algumas limitações em 

relação ao contraste e perda da qualidade da imagem (por falhas no processamento 

da imagem, por exemplo).(FREITAS et al., 2006) 

Já no caso da mamografia digital esses processos podem sofrer melhorias 

individualmente, já que são separados. Outro benefício desse método é o uso de 

monitores de alta resolução na avaliação das imagens e a possibilidade de poder 

incorporar outras tecnologias ao método, como por exemplo o uso de contraste 

endovenoso. (CHALA; BARROS, 2007) 

A sensibilidade da mamografia varia de acordo com a densidade radiológica das 

mamas, sendo mais eficaz nas mamas com predomínio do tecido adiposo, por isso a 

necessidade de utilizar métodos complementares a ela. (CHALA; BARROS, 2007) 

 



5.3.2 Ultrassonografia mamária 

 Considerada uma das melhores aliadas da mamografia, a ultrassonografia 

mamária sofreu grandes melhoras técnicas, apesar de ainda manter algumas 

limitações no caso de mamas muito volumosas, microcalcificações e distorção 

arquitetural. Apresenta algumas vantagens em relação à mamografia, entre elas: a 

acurácia na avaliação de mamas densas, o não uso de radiação ionizante e o 

possível esclarecimento de nódulos vistos na mamografia. (SEABRA; LOURENÇO, 

2013) 

 Por não usar radiação ionizante, a ultrassonografia torna-se o método de 

escolha na avaliação das mamas de pacientes jovens, gestantes e lactantes que 

apresentem alguma alteração clínica. Também é utilizada para guiar procedimentos 

intervencionistas, como biópsia, permitindo a avaliação da imagem em tempo real. 

(CHALA; BARROS, 2007) 

5.3.3 Ressonância magnética das mamas 

 Antes usada preferencialmente para avaliar a integridade física de implantes 

mamários, a Ressonância Magnética vem sido bastante utilizada como método 

adjunto à mamografia e ultrassonografia devido a sua alta sensibilidade na detecção 

do câncer de mama. Algumas das indicações da Ressonância Magnética é a 

caracterização de achados duvidosos na mamografia e ultrassonografia mamária. 

Também é utilizada em avaliação da mama contralateral de pacientes com 

diagnóstico confirmado de câncer de mama, mulheres com alto risco de 

apresentarem a patologia, diferenciação entre a cicatriz cirúrgica e recorrência 

tumoral, entre outros. (CHALA; BARROS, 2007) 

 A Ressonância Magnética apresenta algumas vantagens em relação aos 

outros métodos devido às técnicas utilizadas. É possível avaliar de maneira 

integrada alguns parâmetros como morfologia da lesão, características do sinal, 

padrão e cinética da captação do contraste. Algumas das técnicas utilizadas são: 

espectroscopia, difusão e cinética da captação. A espectroscopia permite avaliar a 

concentração de moléculas específicas no tecido, como a colina, por exemplo, 

presente em tumores malignos. A difusão avalia a quantidade de água a nível 



celular, que no caso do carcinoma de mama é reduzido, aumentando assim a 

especificidade do método. A cinética da capação do contraste pode definir o tipo de 

lesão, já que o carcinoma de mama tem uma captação típica (captação rápida e 

perda após dois minutos). (SEABRA; LOURENÇO, 2013) 

5.3.4 Tomossíntese 

 Aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) em 2011, mas ainda com 

estudos em andamento, a tomossíntese acrescenta mais eficácia no diagnóstico do 

câncer de mama. Aliando tecnologias da mamografia e tomografia computadorizada, 

a tomossíntese consegue resultar imagens em terceira dimensão, excluindo o efeito 

da sobreposição de tecidos mamários. (FREITAS et al., 2006; SEABRA et al., 2013) 

 As imagens são obtidas pelo tubo de raios-x, que se movimenta por diversos 

ângulos enquanto o detector fica estacionário. São obtidos diversos planos 

seccionais da mama, que podem ser posteriormente reconstruídos através da 

estação de trabalho. Os cortes podem ser feitos com poucos milímetros de 

espessura, permitindo uma imagem tridimensional da mama, livre de sobreposições 

do tecido. A dose radiológica da tomossíntese corresponde a uma única incidência 

da mamografia (FREITAS et al., 2006) 

5.3.4.1 Aquisição da imagem   

As imagens obtidas na mamografia convencional à 0º apresentam uma 

sobreposição de tecidos. A aquisição de imagem fora desse eixo realizada pela 

tomossíntese faz com que sejam formadas várias imagens de alturas diferentes. 

Após a adequada reconstrução dos dados, a sombra de um objeto em relação ao 

outro é deslocada, as imagens são somadas, gerando assim a imagem em terceira 

dimensão, reduzindo ou até eliminando o efeito de sobreposição. (SMITH, 2008)  

 A aquisição da imagem é feita com a mama comprimida na projeção médio-

lateral oblíqua ou crânio-caudal, da mesma forma que na mamografia convencional, 

ficando estacionária. O tubo de raios-X é rodado entre 10 e 20 graus e a cada grau 

faz uma exposição de baixa dose. Esse movimento pode ser contínuo ou passo-a-

passo e o tempo de varredura total deve ser o mais curto possível para evitar a 

movimentação da paciente, que pode causar um borramento na imagem. Essas 



imagens podem ser visualizadas na estação de trabalho uma a uma ou em conjunto, 

assemelhando-se à tecnologia da tomografia computadorizada. (SMITH, 2008) 

5.3.4.2 Benefícios da tomossíntese 

 Além de eliminar ou minimizar o efeito da sobreposição de tecidos, a 

tomossíntese pode diminuir a quantidade realização de biópsias de imagens 

suspeitas, já que apresenta uma visualização mais clara das mesmas. Permite uma 

melhor detecção nos cânceres devido a uma diminuição no ruído da imagem. São 

adquiridas várias imagens por segundo, tornando um método rápido e que diminui a 

probabilidade de movimento da paciente. A dosagem é baixam corresponde de 10 a 

15% de uma única incidência da mamografia. Devido a maior precisão de imagem, 

evita que as pacientes tenham que retornar para repetir incidências por imagens que 

ficaram duvidosas. (SMITH, 2008). 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por se tratar de uma revisão bibliográfica, esse trabalho não possui resultados 

preliminares. 
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